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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
 

บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทยประจํา  
3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 

 

            บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  
 

                                          ขอแสดงความนับถือ 
                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 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 

KTFIX3M2 5 พฤศจกิายน 2551 12.0240 0.04% 0.02% 0.04% 0.07% 0.28% 0.59% 1.16% 1.33% 
Benchmark - - 0.37% 0.13% 0.25% 0.50% 0.67% 1.01% 1.51% 1.72%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 0.08% 0.08% 0.09% 0.09% 0.15% 0.12% 0.11% 0.14% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 0.05% 0.06% 0.05% 0.04% 0.06% 0.07% 0.09% 0.11% 

Benchmark = ดชันีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ท่ีมีอายุ 3 เดือน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KTFIX3M2 2.73% 2.52% 2.07% 1.52% 1.10% 1.06% 0.87% 1.25% 0.50% 0.03% 
Benchmark 3.14% 2.74% 2.20% 1.76% 1.46% 1.50% 1.37% 1.73% 0.85% 0.39% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

0.13% 0.11% 0.09% 0.08% 0.05% 0.05% 0.04% 0.07% 0.20% 0.14% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

0.13% 0.12% 0.09% 0.09% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.07% 0.03% 

Benchmark = ดชันีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ท่ีมีอายุ 3 เดือน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 116.81 0.35  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6.47 0.02  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 0.93 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 124.21 0.37  

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

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น2 ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
PTR = 1.49% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน KTFIX3M2 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   28,792,506.06 99.11 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  28,792,506.06 99.11 
 อื่นๆ   258,061.78 0.89  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              258,061.78 0.89 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 29,050,567.84 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 28,792,506.06 99.11 
(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 

กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด  มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย          ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/10/2565    28,792,506.06 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์งูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชาํระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน 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 โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรอืตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
 

1. นโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 เป็นกองทุนตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกๆ ระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน โดยมีนโยบายคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรก โดยเน้นลงทุนในตราสารท่ีมุ่งจะให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อันได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืม เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น โดยตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน
รวมนี้คํานวณจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรท่ีมีอายุคงท่ี (Zero Rate Return Index or ZRR) อายุ 3 เดือน 

 
2. สภาพตลาดในรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ นําโดย
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวชันขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่ถูกกระทบ
โดยตรง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจจะถดถอยในระยะถัดไปมีมากขึ้น ทั้งนี้ กนง. ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจาก 
0.50% ไปอยู่ที่ 1.00% เพื่อรักษาเสถียภาพการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามส่วนต่างดอกเบี้ยบาทและดอกเบี้ยสกุลต่างประเทศ
ยังคงกว้างเพิ่มข้ึนจากการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยท่ีแรงกว่าส่งผลให้เงินบาทยังคงอ่อนค่าลง 

 

 
  การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชี 

% of NAV 1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565 
1.ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 98.26 99.11 
2.เงินฝากและตราสารหนี ้ธนาคารพาณิชย์ 
และอื่นๆ 

1.74 0.89 



 

P a g e  10 | รายงานประจําปี 

KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2



 

P a g e  11 | รายงานประจําปี 

KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2



 

P a g e  12 | รายงานประจําปี 

KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

 



 

P a g e  13 | รายงานประจําปี 

KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
 หน่วย : บาท
  

หมายเหตุ 2565  2564

สินทรัพย์   

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 4.2, 5  28,792,506.06   46,989,443.47 

เงินฝากธนาคาร 289,663.94   886,092.84 

ดอกเบี้ยค้างรับ 191.20   504.26 

รวมสินทรัพย์ 29,082,361.20   47,876,040.57 

หนี้สิน   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7  31,764.68   51,571.04 

หนี้สินอ่ืน 28.68   75.64 

รวมหนี้สิน 31,793.36   51,646.68 

สินทรัพย์สุทธิ 29,050,567.84   47,824,393.89 

สินทรัพย์สุทธิ :   

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 24,160,467.41   39,801,797.26 

กําไร(ขาดทุน)สะสม   

บัญชีปรับสมดุล (103,785,870.83)  (100,622,923.79)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 108,675,971.26   108,645,520.42 

สินทรัพย์สุทธิ 29,050,567.84   47,824,393.89 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.0240   12.0156 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 2,416,046.7435   3,980,179.7296 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
   หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน   

ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม 
ร้อยละของ 
มูลค่าเงิน
ลงทุน 

   
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(%)  

 วันครบอายุ 

พันธบัตร   

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 29/91/65 (CB22O20A) 28,792,506.06 100.00  0.4820 20/10/2565
รวมพันธบัตร 28,792,506.06 100.00   

รวมเงินลงทุน 28,792,506.06 100.00   

 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

      หน่วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน       

ชื่อหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม 
ร้อยละของ 
มูลค่าเงิน
ลงทุน 

   
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(%)  

 

    วันครบอายุ 

พันธบัตร        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 29/91/64 (CB21O21A) 46,989,443.47 100.00  0.4070 21/10/2564
รวมพันธบัตร 46,989,443.47 100.00     

  

รวมเงินลงทุน 46,989,443.47 100.00     

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
     หน่วย : บาท

  

 หมายเหตุ 2565  2564
  

รายได้     

รายได้ดอกเบี้ย  154,851.75  327,204.84

รวมรายได้  154,851.75  327,204.84

ค่าใช้จ่าย     

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6, 7  116,808.28  187,381.91

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6  -  14,384.43

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6, 7  6,471.40  306.33

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  802.58  2,880.58

รวมค่าใช้จ่าย  124,082.26  204,953.25

รายได้สุทธิ  30,769.49  122,251.59

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน     

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  -  2,550.34

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (192.49)  (383.14)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  (192.49)  2,167.20
   
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  30,577.00  124,418.79

หัก ภาษีเงินได้  (126.16)  (200.48)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ 30,450.84  124,218.31
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  16 | รายงานประจําปี 

KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

หน่วย : บาท
  

   2565  2564

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

การดําเนินงาน  30,450.84  124,218.31

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  11,543.69  34,529,989.80

การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  (18,815,820.58)  (63,747,714.23)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (18,773,826.05)  (29,093,506.12)

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี  47,824,393.89  76,917,900.01

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี  29,050,567.84  47,824,393.89
     หน่วย : หน่วย

  2565  2564

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  3,980,179.7296  6,410,441.1159

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี  959.9089  2,874,868.4086

หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (1,565,092.8950)  (5,305,129.7949)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  2,416,046.7435  3,980,179.7296
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
หน่วย : บาท 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่มี

กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือลงทุนต่อได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
และได้จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 มีมูลค่าโครงการ 5,000 
ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ ่มแรก 379.47 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
37,946,956.0800 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และ
นายทะเบียน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารท่ีมุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตร
เงินฝาก ท่ีบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก เงินฝากในธนาคารพาณชิย์ หรือ บัตรเงินฝากท่ีธนาคารพาณชิย์เป็นผู้
ออก หรือ ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีความเสีย่งต่ํา หรือ มีความเส่ียงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่า
รวมกันท้ังสิน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 98 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมี
ลักษณะคล้ายเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ของธนาคารพาณชิย์ หรือ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัต้ัง และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ท่ัวไปท่ีมี
อันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ ท้ังนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) ตราสารท่ีมีลักษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความนา่เชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Unrated securities) 

 กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปนัผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องท่ี
แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนฯปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 
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3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปีกองทุนฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
จํานวนหลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของกองทุนฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 ยกตัวอย่างเช่น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้ให้ข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดในทางปฏิบัติ

สําหรับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามมาตรฐาน
ดังกล่าว  

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กิจการที่เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวนี้ต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในงบการเงินด้วย 

กองทุนฯ ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้ว
เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
การบัญชีดังกล่าว 
 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

- ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงได้รับโดยคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
- บัญชีส่วนเกินและส่วนตํ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจําหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 
- กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจําหน่ายเงินลงทุน  
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 



 

P a g e  19 | รายงานประจําปี 

KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

- กองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจําหน่าย
อย่างเป็นสาระสําคัญ 

- กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 
วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

- ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
4.3 บัญชีปรับสมดุล 
 บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพ่ือทําให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

4.4 ภาษีเงินได้ 
 กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 
ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
 
5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565 2564

ซ้ือเงินลงทุน 129,148,554.91 208,677,779.67

ขายเงินลงทุน 147,499,310.54 237,996,263.05
 

6. ค่าใช้จ่าย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด

หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคํานวณ) ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ :- 
  
  
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
 

ค่าใช้จ่าย  นโยบายการกําหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี 
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7. รายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ

เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :- 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

รายการระหว่างกันท่ีสําคัญ มีดังต่อไปนี ้  
  สําหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 
 นโยบายการกําหนดราคา 2565 2564
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 116,808.28 187,381.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน                 -  306.33

 ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังต่อไปนี ้               
  ณ วันท่ี 30 กันยายน 
  2565 2564
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 30,660.91  49,778.97 
8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
8.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย ณ วันท่ีวัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตาม
ประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
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(หน่วย : พันบาท) 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม 
สินทรัพย์   
ตราสารหนี้                 - 28,792.51                 - 28,792.51

 (หน่วย : พันบาท) 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม 
สินทรัพย์   
ตราสารหนี้                 - 46,989.44                 - 46,989.44
เงินลงทุนต่างๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่
ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล่านี้  
เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้
อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้
จะถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพันธ์ในตลาด
ซ้ือขายกันโดยตรง 
เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับท่ี 3 มีข้อมูลท่ีสําคัญท่ีไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนักตราสารทุนในระดับ
ที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนั้น 
ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสําหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
และการคิดลดกระแสเงินสด 

8.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและ
จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

(หน่วย : บาท) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ข้ึนลงตามอัตรา

ตลาด อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินฝากธนาคาร 289,663.94 - - 289,663.94
ตราสารหนี้ 28,792,506.06 - - 28,792,506.06
รวม 29,082,170.00 - - 29,082,170.00
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(หน่วย :  บาท) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ข้ึนลงตามอัตรา

ตลาด อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินฝากธนาคาร 886,092.84 - - 886,092.84
ตราสารหนี้ 46,989,443.47 - - 46,989,443.47
รวม 47,875,536.31 - - 47,875,536.31

8.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขาย
ตราสารมีจํากัด ทั้งนี้ กองทุนฯ เป็นกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน กองทุนฯ จึงจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหรือพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพ
คล่องสูง และเป็นท่ีต้องการของตลาดทําให้ความเสี่ยงในเรื่องการขาดสภาพคล่องของตราสารอยู่ในระดับต่ํา 

8.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)  
ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ท่ี
มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น ทั้งนี้ กอง
ทุนฯ จะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาลงทุน คือประมาณ 3 เดือน ซ่ึงเป็นตราสารระยะส้ัน ทําให้
ความผันผวนอยู่ในระดับตํ่า อีกทั้ง บริษัทจัดการจะทําการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการลงทุนจะช่วยพิจารณาจังหวะการลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอีกชั้นหนึ่งซ่ึงจะช่วย
ลดความเสี่ยงดังกล่าวลง 
 

9. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 

กอบกาญจน์  เอ่ียมจิตกุศล ภากร  ธรรมกุล 
ชินรัตน์ สังคะคุณ กุลณัฐฐา  อภิปริกิตติ์ชัย 

  ศรชัย เตรียมวรกุล 
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KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 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

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทนุของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเปน็ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารแหง่อเมรกิา คอรป์อเรช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 HSBC Holding Plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 Bank of China Hong Kong Holding Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 JPMorgan Chase Bank, N.A. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 JP Morgan Chase Financial Co.LLC ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 Citigroup global limited  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 Citigroup Global Market Holding Inc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 
Citigroup Global Market Funding 
Luxembourg 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มารเ์ก็ตส์ สิงคโปร์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
26 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
27 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

32 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

33 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 ธนาคารทหารไทยธนชาต  จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

39 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

45 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

46 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

47 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
51 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KTFIX3M2 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund2

 


