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เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
 
บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทย            

ออพเพอทูนิต้ี เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                          ขอแสดงความนับถือ 
                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KT-OPP 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ 
KrungThai Opportunities Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 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-OPP-A 25 ธันวาคม 2556 15.7301 -28.99% -8.66% -17.81% -23.77% -1.53% 0.58% N/A 5.35% 
Benchmark - - -5.14% 2.84% 2.19% -1.25% 9.40% 7.02% N/A 6.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 25.20% 21.73% 26.00% 23.25% 20.69% 18.73% N/A 15.61% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.99% 13.78% 12.41% 10.77% 11.11% 9.29% N/A 7.90% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง 31 ธ.ค. 59 คํานวณจากร้อยละ 
40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World NR USD ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท, 
ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ up) (Total Return) และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน 
THBFIX 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-OPP-A N/A -0.21% 20.51% 7.37% 5.73% 18.73% -9.85% 27.13% 5.50% 13.02%
Benchmark N/A -0.72% 10.44% -2.15% 11.09% 9.44% -3.20% 9.28% 11.46% 20.11%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 1.65% 8.44% 12.33% 11.10% 6.96% 17.10% 14.83% 22.05% 17.89%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A 6.38% 5.42% 6.18% 6.20% 2.77% 5.79% 5.69% 14.74% 7.12%

* ผลการดําเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 50 
ของอัตราผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง 31 ธ.ค. 59 
คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World NR 
USD ที ่แปลงเป็นสกุลเง ินบาท, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ up) (Total 
Return) และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
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KT-OPP 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ 
KrungThai Opportunities Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 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-OPP-D 25 ธันวาคม 2556 10.0495 -28.99% -8.67% -17.81% -23.78% -1.53% 0.58% N/A 5.35% 
Benchmark - - -5.14% 2.84% 2.19% -1.25% 9.40% 7.02% N/A 6.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 25.19% 21.73% 26.00% 23.25% 20.69% 18.73% N/A 15.61% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.99% 13.78% 12.41% 10.77% 11.11% 9.29% N/A 7.90% 

กองทุนจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.55 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง 31 ธ.ค. 59 คํานวณจากร้อย
ละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World NR USD ที่แปลงเป็นสกุลเงิน
บาท, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ up) (Total Return) และ ร้อยละ 25 ของอัตรา
ผลตอบแทน THBFIX 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-OPP-D N/A -0.21% 20.51% 7.37% 5.72% 18.71% -9.85% 27.13% 5.53% 13.02%
Benchmark N/A -0.72% 10.44% -2.15% 11.09% 9.44% -3.20% 9.28% 11.46% 20.11%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 1.65% 8.44% 12.33% 11.10% 6.96% 17.10% 14.82% 22.05% 17.89%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A 6.38% 5.42% 6.18% 6.20% 2.77% 5.79% 5.69% 14.74% 7.12%

* ผลการดําเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
กองทุนจา่ยเงินปนัผล 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.55 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World Index Net (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อย
ละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate TRI Value Hedged USD โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 
ถึง 31 ธ.ค. 59 คํานวณจากร้อยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี 
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MSCI AC World NR USD ที ่แปลงเป็นสกุลเงินบาท, ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond 
Index (BBB+ up) (Total Return) และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของมู 

ลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,855.42 1.06  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 28.55 0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 285.54 0.11  

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานสนับสนุนการลงทุน 800.59 0.30  

ค่าการใช้ดัชนีอ้างอิง 88.45 0.03  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 299.10 0.11  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 44.70 0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 4,402.35 1.64  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3,143.13 1.06  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 31.43 0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 314.31 0.11  

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานสนับสนุนการลงทุน 881.25 0.30  

ค่าการใช้ดัชนีอ้างอิง 97.36 0.03  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 329.24 0.11  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 49.21 0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,845.93 1.64  

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

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า  

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,359,170.74 59.53% 

2 DBS Vickers Securities (singapor) Pte.ltd 924,086.69 40.47% 

รวม 2,283,257.43      100.00% 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
PTR = 166.75% 
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 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-OPP มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   130,685,895.29 85.11 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  2,586,099.02 1.68 
             หมวดเทคโนโลยี  14,253,072.28 9.28 
             หมวดบริการ  9,390,489.95 6.12 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  7,110,910.62 4.63 
             หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  8,356,569.93 5.44  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              88,988,753.49 57.96 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -1,564,467.30 -1.02 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -83,750.00 -0.05 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -671,373.63 -0.44 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -378,917.00 -0.25 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -430,426.67 -0.28 
 อื่นๆ   24,421,379.33 15.91  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              9,108,214.42 5.93  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              16,474,655.08 10.73  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -1,161,490.17 -0.75 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 153,542,807.32 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 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 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ APPLE INC        4,473,355.50 
หุ้นสามัญ ELI LILLY & CO       4,351,354.10 
หุ้นสามัญ Foshan Haitian       2,586,099.02 
หุ้นสามัญ Kweichow Moutai LTD       7,110,910.62 
หุ้นสามัญ LOWE'S COS INC.       8,356,569.93 
หุ้นสามัญ ON Semiconductor Corp       6,123,473.22 
หุ้นสามัญ UnitedHealth Group Inc        5,039,135.85 
หุ้นสามัญ ADVANCED MICRO DEVIC       3,656,243.56 
หน่วยลงทุนตราสารทุน IGAM       4,945,267.38 
หน่วยลงทุนตราสารทุน Blackrock International Management    22,331,012.87 
หน่วยลงทุนตราสารทุน GLOBAL X       6,124,675.17 
หน่วยลงทุนตราสารทุน INVESCO POWERSHARES      6,361,560.38  
หน่วยลงทุนตราสารทุน KRANE SHARES      11,608,582.90 
หน่วยลงทุนตราสารทุน SPDR S&P 500 ETF TRUST      16,461,616.74  
หน่วยลงทุนตราสารทุน State Street Global Advisors Funds Management Inc.     4,960,446.24  
หน่วยลงทุนตราสารทุน The Vanguard Group.       9,262,537.54 
หน่วยลงทุนตราสารทุน VanEck Associates Co       3,058,658.41 
หน่วยลงทุนตราสารทุน ETF MANAGERS GROUP        3,874,395.86 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุตั้งแต่ 

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

ต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง

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 
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 
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T2  ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะ
สั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มี
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
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซ่ึงทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือ
การเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การ
ลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่าง
ใด ท้ังนี้ เพ่ือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหน้ีขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล 
(Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิต
ปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
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 
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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 จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัด
อันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  
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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 ออพเพอทูนิต้ี 
1. สภาพตลาดในช่วงรอบปีบัญชีระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ มีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝากและ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนใด
ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ท้ังนี้
กองทุนจะมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2564 แม้ว่าจะมีความผันผวนในช่วงต้นปี จากความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่เกิดปัญหา
ทําให้ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวข้ึนในช่วงไตรมาส 1 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจหลังจากท่ี
วัคซีน Covid-19 ได้กระจายไปสู่ประชากรอย่างทั่วถึงรวมถึงแนวโน้มของธนาคารกลางที่ยังคงอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการใช้
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้
ผลตอบแทนท่ีค่อนข้างดีในช่วงปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดเร่ิมคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส Covid-19 แต่
ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ส่อแววยืดเยื้อ ราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัว
สูงขึ้น และพลังงานอื่นๆ อย่างก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน นอกจากนั้น สหรัฐฯ ประกาศ
ตัวเลขอัตราการว่างงาน และผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่ตํ่าที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของ Covid-19 อีกทั้งตัวเลขค่าจ้างราย
ชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานที่เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณบ่งชี้เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจเป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ทั้ง ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจจะมีการปรับลดวงเงินคิวอี และปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าท่ีคาด ท้ังนี้ 
ในช่วงต้นปี 2565 ตลาดมีความผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากความกังวลต่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควํ่าบาตรรัสเซียจากกลุ่มประเทศ NATO ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
โลกในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งสินค้าในหมวดอาหาร และพลังงาน เป็นปัจจัยกดดันให้ภาวะเงินเฟ้อท่ัว
โลกปรับตัวสูงขึ้น โดยกลุ่มประเทศในยูโรโซนที่มีดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มข้ึนราว 8.6% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ 8.1% ทําให้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ธนาคารกลางหลายแห่งได้ประกาศข้ึน
ดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบอัตราเงินเฟ้อ อาทิเช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% และมีแนวโน้มปรับขึ้นจนถึงปี 
2566 ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.25% สูงสุดในรอบ 13 ปี และธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ย 
0.50% เช่นเดียวกัน เป็นแรงกระตุ้นความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีอาจเกิดข้ึน สะท้อนผ่านการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ 
ที่ติดลบในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ซ่ึงจะกระทบกับผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนฯ กดดันนักลงทุนให้เทขายสินทรัพย์เสี่ยง
ออกมา 

 
2. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 97.82 เป็นร้อยละ 85.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และถือครองเงินสดเพื่อสภาพคล่องและสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 2.18 เป็นร้อยละ 14.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการ
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่ม US Large cap 26.22% กลุ่ม Defensive 20.95% กลุ่ม Energy Related 
9.48%  
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์   
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 4 130,685,895.29  760,287,592.04
เงินฝากธนาคาร 6 14,964,015.76  8,705,262.45
ลูกหนี้    
 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  12,106.20  55,106.75
    จากการขายเงินลงทุน  21,552,398.15            - 
    จากการขายหน่วยลงทุน  4,950.51  87,130.59
    จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน        -  3,903.53
    จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 10, 14.4 37,643.33  2,449,832.28
ลูกหนี้อ่ืน           9, 12      -  31,662,690.71
รวมสินทรัพย์  167,257,009.24  803,251,518.35

หนี้สิน    
เจ้าหนี้    
    จากการซ้ือเงินลงทุน  10,950,601.12           - 

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน          -  2,491,668.71
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  22,431.46  3,058.52
จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 10, 14.4 1,602,110.63  13,848,174.06

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 1,134,351.53  2,874,720.73
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน 12         -  31,662,690.71
หนี้สินอ่ืน  4,707.18  24,573.05
รวมหนี้สิน  13,714,201.92  50,904,885.78
สินทรัพย์สุทธิ  153,542,807.32  752,346,632.57

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์สุทธิ     
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  114,404,762.48  479,230,285.65
กําไร (ขาดทุน) สะสม    
 บัญชีปรับสมดุล 3.9 (630,300,027.73)  (543,062,508.56)
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 13 669,438,072.57  816,178,855.48
สินทรัพย์สุทธิ   153,542,807.32  752,346,632.57
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.11, 11 13.4210  15.6990
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 11,440,476.2336  47,923,028.5381

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ 
KrungThai Opportunities Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

     ร้อยละ 
   จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า
   (หน่วย) (เงินตราต่างประเทศ)  (บาท) เงินลงทุน
เงินลงทนุต่างประเทศ  
 หน่วยลงทุน   
   Blackrock International Management   
   1329 - iShares Core Nikkei 225 ETF 405 11,722,725.00 เยน  3,085,292.66 2.36
   EIDO - iShares MSCI Indonesia ETF  1,343 31,909.68 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  1,164,001.31 0.89
   ICLN - iShares Trust Global Clean Energy ETF 9,498 210,665.64 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  7,684,661.22 5.88
   INDY - iShares Trust India 50 ETF 725 32,118.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  1,171,616.45 0.90
   IVW - iShares Trust S&P 500 Growth ETF  2,651 170,697.89 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  6,226,717.63 4.76
   KSA - iShares Trust MSCI Saudi Arabia ETF 1,854 82,206.36 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  2,998,723.60 2.29
      22,331,012.87 17.09
  ETF Managers Group, LLC   
   HACK - The ETFMG Prime Cyber Security ETF 2,229 106,211.85 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  3,874,395.86 2.96
      3,874,395.86 2.96
  Invesco Powershares   
   TAN - Invesco Solar Portfolio ETF 2,068 174,394.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  6,361,560.38 4.87
   PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum ETF 1,051 135,568.49 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  4,945,267.38 3.78
     11,306,827.76 8.65
  Krane Funds Advisors, LLC   
   KARS - KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF 3,068 109,282.16 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  3,986,394.63 3.05
   KGRN - KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 3,610 123,534.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  4,506,280.55 3.45
   KWEB - KraneShares CSI China Internet ETF 2,853 85,418.82 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  3,115,907.72 2.38
     11,608,582.90 8.88
  State Street Global Advisors Funds Management Inc   
   XLP - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund  1,860 135,984.60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  4,960,446.24 3.80
   XLE - The Technology Select Sector SPDR Fund 3,556 286,258.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  10,442,119.32 7.99
   XLK - The Technology Select Sector SPDR Fund 1,220 165,017.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  6,019,497.42 4.61
      21,422,062.98 16.39
  Van Eck Securities Corporation   
   MOAT - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 1,259 83,849.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  3,058,658.41 2.34
      3,058,658.41 2.34
  The Vanguard Group   
   VGT - Vanguard Information Technology Index Fund ETF 90 31,435.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  1,146,693.23 0.88
   VTV - Vanguard Value ETF 1,650 222,486.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  8,115,844.31 6.21
     9,262,537.54 7.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
   ร้อยละ
   จํานวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม ของมูลค่า 
   (หน่วย) (เงินตราต่างประเทศ)  (บาท) เงินลงทุน 
  Global X Management Company LLC,   
   LIT - Global X Lithium & Battery Tech ETF 2,276 167,900.52 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  6,124,675.17 4.69
      6,124,675.17 4.69
   รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 88,093,292.14 บาท)   88,988,753.49 68.09
 หุ้นสามัญ   
  การแพทย์   
   LLY - Eli Lilly and Company 396 119,287.08 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  4,351,354.10 3.33
   UNH - UnitedHealth Group Inc 266 138,141.78 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  5,039,135.85 3.86
      9,390,489.95 7.19
  สินค้าอุปโภคบริโภค  
   LOW - Lowe's Companies, Inc. 1,180 229,085.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  8,356,569.93 6.39
      8,356,569.93 6.39
  ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์   
   AMD - Advanced Micro Devices Inc. 1,181 100,231.47 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  3,656,243.56 2.80
   ON - ON Semiconductor Corporation 2,441 167,867.57 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  6,123,473.22 4.69
      9,779,716.78 7.48
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
   AAPL - Apple Inc. 780 122,631.60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  4,473,355.50 3.42
      4,473,355.50 3.42
  อาหารและเครื่องดื่ม   

   
603288C1 - Foshan Haitian Flavouring & Food Co., 
Ltd. 

6,080 489,804.80 หยวน  2,586,099.02 1.98

   600519C1 - Kweichow Moutai Co., Ltd. 700 1,346,800.00 หยวน  7,110,910.62 5.44
     9,697,009.64 7.42
   รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน 38,933,326.04 บาท)  41,697,141.80 31.91
รวมเงินลงทุนตา่งประเทศ (ราคาทุน 127,026,618.18 บาท)  130,685,895.29 100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 127,026,618.18 บาท)  130,685,895.29 100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้        3.1    
    รายได้เงินปันผล  3,142,056.76  4,206,439.94 
 รายได้ดอกเบี้ย  1,073.43  1,421.14 
 รวมรายได้  3,143,130.19  4,207,861.08 
ค่าใช้จ่าย        3.1    
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   7, 9 5,998,558.92  7,297,230.68 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์          7 59,985.59  83,779.93 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  7, 9 599,855.95  717,714.64 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  84,000.00  77,000.00 
    ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  2,283,260.56  2,985,023.75 
    ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานสนับสนุนการลงทุน 7 1,681,838.92  2,012,283.99 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน  8 825,817.83  756,858.86 
 รวมค่าใช้จ่าย 11,533,317.77  13,929,891.85 
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (8,390,187.58)  (9,722,030.77)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      3.1, 3.2, 3.4, 3.6    
    รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (91,338,917.98)  95,924,527.19
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่ท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (60,841,008.90)  (33,273,502.05)
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์    
         และอัตราแลกเปลี่ยน (2,207,376.74)  34,925,248.40
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์     9,833,874.48  (14,564,033.08)
    รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,202,994.83  3,195,429.95 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน    
 และยังไม่เกิดข้ึน  (138,350,434.31)  86,207,670.41 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (146,740,621.89)  76,485,639.64 
หัก ภาษีเงินได้ 3.8 161.02  213.16 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (146,740,782.91)  76,485,426.48 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 
 บาท 

 หมายเหตุ 2565  2564 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     
 การดําเนินงาน (146,740,782.91)  76,485,426.48
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย     12        -  (31,662,690.71)
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 61,446,700.01  596,532,701.43
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (513,509,742.35)  (558,012,069.89)
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (598,803,825.25)  83,343,367.31
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 752,346,632.57  669,003,265.26
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 153,542,807.32  752,346,632.57
   
 หน่วย 
  2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน   
 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 47,923,028.5381  41,679,230.7015
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 4,387,182.1999  34,956,601.4077
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (40,869,734.5044)  (28,712,803.5711)
    หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 11,440,476.2336  47,923,028.5381

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ (Krung Thai Opportunities Fund : KT-OPP) (“กองทุน’’) มีวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ด ีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้กําหนดไว้ในโครงการที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง  

  กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่มีการกระจายการ
ลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

  กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 400 ล้าน
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท โดยแบ่งประเภทหน่วยลงทุนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1.  ประเภทสะสมมูลค่า (KT-OPP-A) 
  2.  ประเภทจ่ายเงินปันผล (KT-OPP-D)    
  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายการกระจายเงินลงทุนของ

กองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net 
exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
ใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมี
ไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหน้ีนั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

  ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็นเอ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
         งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
บัญชีของงบการเงิน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
                               ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาท่ีเหลือ   
                       ของตราสารหน้ี ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
                               เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับ 
                               กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ  วันที่จําหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
                              กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
             3.1.2  รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
     3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
                      ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิใน

เงินลงทุน 
   เงินลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศถือตามราคาตลาดท่ีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น 
   ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดี

ท่ีสุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนั้น 
   กําไรหรือขาดทุน จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสิทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
  3.3    เครื่องมือทางการเงิน 

        กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนใน
การทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุนทันทีเม่ือเกิดข้ึน     

     การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
    สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และ

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
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3.4  สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  
      กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทําสัญญาและวัด

มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
ในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่ง
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง  

 3.5  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จา่ยเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น และที่เกิด
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในงวดปัจจุบัน 

 3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ ท้ังนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน 

    3.8 ภาษีเงินได้ 
   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ย
พันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่า
กว่าราคา ไถ่ถอน โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

 3.9 บัญชีปรับสมดุล 
   ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า

เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

   3.10   การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีท่ี

กองทุนจะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจํานวน
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หน่วยปันผลที่ให้ ณ วันที่ที่กําหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องตามสัดส่วนท่ีควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออก
หน่วยปันผลนั้นเป็นการขาย 

   3.11 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
   3.12  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

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

 บาท 
 2565  2564 
 ราคาทุน  มูลค่า

ยุติธรรม 
 ราคาทุน  มูลค่า

ยุติธรรม 
เงินลงทุนต่างประเทศ        
     หน่วยลงทุน 88,093,292.14 88,988,753.49 239,663,863.19  248,052,623.97
 หุ้นสามัญ 38,933,326.04 41,697,141.80 461,871,671.71  512,234,968.07
รวมเงินลงทุน 127,026,618.18 130,685,895.29 701,535,534.90  760,287,592.04
5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 936,714,571.72  1,273,163,782.03 
ขายเงินลงทุน 1,459,486,344.15  1,275,300,313.46 
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6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565  2564 
 อัตรา

ดอกเบี้ย  
(%) 

 จํานวนเงิน  
(บาท) 

 อัตรา
ดอกเบี้ย  

(%) 

 จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภทออมทรัพย์        
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็นเอ 0.01  4,119,854.99  0.01  8,705,262.45 
ประเภทออมทรัพย์ - เงินตรา
ต่างประเทศ 

       

ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็นเอ        
 32,268.50 หยวนจีน 0.00  170,373.05  -       - 
 20,826.00 ดอลลาร์ฮ่องกง 0.00  96,803.03  -       - 
ประเภทกระแสรายวัน - เงินตรา
ต่างประเทศ 

       

ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็นเอ        
 289,955.17 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
  10,576,984.69         - 

          รวม   14,964,015.76    8,705,262.45 
 
7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน และการใช้ระบบงานสนับสนุนการลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ดังนี้ 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม  
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) 

ระยะเวลา อัตราเรียกเก็บ อัตราไม่เกิน 
 25 ธ.ค. 56 - 1 พ.ย. 63 0.1070 1.0700 
 2 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 1.0700 2.1400 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.0107 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ดังนี้ 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม  
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) 

ระยะเวลา อัตราเรียกเก็บ อัตราไม่เกิน 
 25 ธ.ค. 56 - 1 พ.ย. 63 ยกเว้น 0.2140 
 2 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 0.1070 0.5350 
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  ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานสนับสนุนการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป คิดในอัตราร้อยละ 
0.300 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ 

  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารและ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทํารายงาน
เสนอผู้ถือหน่วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 

  9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

 เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนาย
ทะเบียน 

 
  รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท  นโยบายการ 
กําหนดราคา  2565  2564  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,998,558.92  7,297,230.68  ตามที่ระบุใน

สัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 599,855.95  717,714.64  ตามที่ระบุใน

สัญญา 
 

   ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
ลูกหนี้อ่ืน     -  31,662,690.71 
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 146,649.10  710,929.48 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 14,664.93  71,092.95 
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10. สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม  
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงิน ตามสัญญาและ

มูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 จํานวนเงิน 2565 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
  สินทรัพย์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 117,884,911.00 5,800,841.67  113,648,536.63 
 

 บาท 
 จํานวนเงิน 2564 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
  สินทรัพย์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 423,325,834.70 99,490,049.71  335,234,126.77 
 

กองทุนได้ทําธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน
ในตราสารทางการเงินในต่างประเทศ มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 
 2565  2564 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ฉบับ 14  10 
 มูลค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,280,000.00  13,412,000.00 
 ระยะเวลาครบกําหนด : วัน 12 - 47  13 - 195 
 มูลค่าซ้ือขายล่วงหน้า : บาท 117,884,911.00  423,325,834.70 
 มูลค่ายุติธรรมจํานวน : บาท 119,449,378.30  434,724,176.48 

11. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่าย 
 2565 2564 

 ประเภท 
สะสมมูลค่า 

ประเภท 
จ่ายเงินปันผล 

ประเภท 
สะสมมูลค่า 

 ประเภท 
จ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน ณ วัน
ปลายปี (หน่วย) 

6,789,953.5117 
4,650,522.7219 

16,168,386.0423 
 

31,754,642.4958 
สินทรัพย์สุทธิ (บาท) 106,807,204.90 46,735,602.42 333,655,564.23  418,691,068.34 
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิต่อ
หน่วย (บาท) 

15.7301 
10.0495 

20.6362 
 

13.1851 
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ปัจจุบันกองทุนนําเสนอหน่วยลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยลงทุนประเภทสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนประเภทจ่ายเงิน
ปันผล ความแตกต่างหลักระหว่างหน่วยลงทุน 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทหน่วยลงทุน  ความแตกต่างหลัก 
- ประเภทสะสมมูลค่า  โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 

- ประเภทจ่ายเงินปันผล  โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล 
รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากเป็นไปตาม
เกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 

       การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน  
มีดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ประเภทสะสมมูลค่า (70,055,230.26)  52,215,125.27 
ประเภทจ่ายเงินปันผล (76,685,552.65)  24,270,301.21 

รวม (146,740,782.91)  76,485,426.48 
12. การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้ 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
วันปิดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ จํานวนเงิน (บาท)  วันท่ีจ่าย 

20 สิงหาคม 2564  
วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564

 1.00    31,662,690.71  1 กันยายน 2564

        
13. กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 

       กําไรสะสมจากการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 บาท 
 2565  2564 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน เริ่มสะสมตั้งแต่     
   วันท่ี 25 ธันวาคม 2556    
 กําไรสะสมต้นปีท้ังสิ้น 816,178,855.48  771,356,119.71 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย       -  (31,662,690.71) 
 การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (146,740,782.91)  76,485,426.48 
 กําไรสะสมสิ้นปีท้ังสิ้น 669,438,072.57 816,178,855.48 
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14. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  
14.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

   ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

                     ระดับท่ี 1  ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกัน 

 ระดับท่ี 2  ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคา ตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้น  

 ระดับท่ี 3  ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จาก   ตลาด (ข้อมูลท่ี
ไม่สามารถสังเกตได้) 

 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 130,685,895.29            -           -  130,685,895.29 
ตราสารอนุพันธ์    - 37,643.33           -  37,643.33 
หนี้สิน      
ตราสารอนุพันธ์   - 1,602,110.63           -  1,602,110.63 

 
 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 760,287,592.04            -           -  760,287,592.04 
ตราสารอนุพันธ์    - 2,449,832.28           -  2,449,832.28 
หนี้สิน      
ตราสารอนุพันธ์   - 13,848,174.06           -  13,848,174.06 
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 14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
   ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน

ตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 
 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  130,685,895.29  130,685,895.29
เงินฝากธนาคาร 4,119,854.99  - 10,844,160.77  14,964,015.76
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย - - 12,106.20  12,106.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 21,552,398.15  21,552,398.15
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน - - 4,950.51  4,950.51
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ - - 37,643.33  37,643.33
หนี้สินทางการเงิน   
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -    - 10,950,601.12  10,950,601.12
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-    - 22,431.46  22,431.46

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -            - 1,602,110.63  1,602,110.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -    - 1,134,351.53  1,134,351.53
 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 
 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  760,287,592.04  760,287,592.04
เงินฝากธนาคาร 8,705,262.45  -               -  8,705,262.45
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย - - 55,106.75  55,106.75
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน - - 87,130.59  87,130.59
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ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-            - 3,903.53  3,903.53

ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ - - 2,449,832.28  2,449,832.28
ลูกหนี้อ่ืน - - 31,662,690.71  31,662,690.71
หนี้สินทางการเงิน   
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-    - 2,491,668.71  2,491,668.71

เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-            - 3,058.52  3,058.52

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -            - 13,848,174.06  13,848,174.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -    - 2,874,720.73  2,874,720.73
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน -    - 31,662,690.71  31,662,690.71

14.3   ความเสี่ยงด้านเครดิต  
   กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 14.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
   ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ดอลลาร์ฮ่องกง หยวนจีน  เยน 
รายการ  2565 2564  2565 2564 2565 2564 2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่า
ยุติธรรม) 

 3,232,183.59  18,084,276.22             -  15,062,400.00 1,836,604.80 22,896,065.84 11,722,725.00 - 

เงินฝากธนาคาร  289,955.17         -  20,826.00             - 32,268.50     -    - - 
ลูกหนี้จากเงินปันผลแล
ดอกเบ้ีย 

 329.87  1,694.49             -             -      -             -              - - 

ลูกหนี้จากการขายเงิน
ลงทุน 

 590,832.78        -             -             -      -             -              - - 

ลูกหนี้จากตราสาร
อนุพันธ์ 

 160,000.00  10,330,000.00             -             -      -             -              - - 

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงิน
ลงทุน 

 300,197.41       -             -             -      -             -              - - 

เจ้าหนี้จากตราสาร
อนุพันธ์ 

 3,120,000.00  3,082,000.00             -             -      -             -              - - 

กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 10) 
     14.5   ความเสี่ยงด้านตลาด  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว อาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ ราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ 
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    14.6  การบริหารความเสี่ยง  
    กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
15. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดต้ังกองทุน 

16. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ชนัต คงพัฒนสิริ กุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ิชัย 

ชัชชนก ศรีปราโมช ศรชัย เตรียมวรกุล 
พีรพงศ์ กิจจาการ ดร.สมชัย อมรธรรม 
วรรกมล ลีวาณิชย์ ยืนยง เทพจํานงค์ 

  รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  อรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล 
  แสงจันทร์ ลี 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

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

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดยผลประโยชน์
นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัท
ไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวท่ีบ่อยเกินความจําเป็นเพ่ือจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะ
จัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและ
โดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิต้ี 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

39 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
52 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

53 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KT-OPP 
กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ 
KrungThai Opportunities Fund

 


