
 
 

 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานประจำปี 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

KTLF 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
The Krung Thai Long-Term Equity Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th

  
 

 
 
 
 



 

P a g e  1 | รายงานประจำปี 

KTLF 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
The Krung Thai Long-Term Equity Fund

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
 
 บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี 2561 - 2562 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ของกองทุน
เปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว เพ่ือรายงานผลการดำเนนิงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 

       บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

กองทุน 

วันจด
ทะเบียน/ 

วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KTLF 2 ก.พ 2550 26.2626 4.57% -4.82% 0.53% -6.26% 4.87% 2.14% 9.66% 8.74% 
Benchmark  - - 7.56% -4.63% 1.67% -3.88% 6.52% 3.82% 12.44% 10.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน - - 9.54% 11.13% 9.88% 11.09% 10.66% 12.03% 15.94% 18.81% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 9.14% 10.79% 9.53% 10.61% 10.13% 11.71% 15.44% 18.75% 

Information Ratio1 - - -2.22 -0.40 -1.31 -1.36 -0.55 -0.41 -0.71 -0.47 

กองทุนจา่ยเงินปนัผล 16 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.85 บาทต่อหน่วย 
หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ีและ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 
1Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมือ่เทียบกับความเสีย่ง 

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
KTLF 63.57% 39.39% 0.05% 34.73% -4.94% 18.16% -4.61% 10.84% 15.29% -9.00% 
Benchmark 71.35% 47.80% 3.69% 40.53% -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

24.95% 18.38% 23.31% 13.42% 22.11% 13.29% 13.26% 14.54% 7.49% 12.69%

ความผันผวนของตัวชี้วัด 25.26% 17.69% 22.54% 12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05%

กองทุนจา่ยเงินปนัผล 16 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.85 บาทต่อหน่วย 
หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ีและ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 84,671.13 1.6049 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,354.74 0.0257 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,773.69 0.1284 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1,003.08 0.0190 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ** 1,200.43 0.0227 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 95,003.07 1.8007 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

อันดับ ชื่อ  ค่านายหน้า (บาท)   อัตราส่วนค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 2,284,809.40  12.92% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 1,639,976.60  9.28% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 1,155,806.48  6.54% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 939,489.10  5.31% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 901,910.59  5.10% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 857,209.11  4.85% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 842,528.41  4.77% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 757,018.72  4.28% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 752,824.20  4.26% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 726,307.48  4.11% 
  อ่ืน ๆ 6,819,571.16  38.58% 

รวม   17,677,451.25 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
PTR = 112.31% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
รายละเอียดการลงทุน KTLF   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   4,691,373,051.45 90.85 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  310,771,985.00 6.02 
             หมวดทรพัยากร  1,090,507,821.50 21.12 
             หมวดเทคโนโลยี  488,648,794.00 9.46 
             หมวดธุรกิจการเงิน  723,247,435.00 14.01 
             หมวดบริการ  1,209,571,597.50 23.43 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  161,182,375.00 3.12 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  707,065,062.85 13.69 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น                                                                    377,980.60            0.01 
 อื่นๆ   472,250,807.16 9.15 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                        606,573,900.21             11.75 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                                               23,748,504.06           0.46 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                           -158,071,597.11          -3.06 
 มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 5,163,623,858.61 100.00 
 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว  

มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด    %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน  
สัดส่วนสงูสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%           NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว  

มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 ประเภท ผู้ออก  อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ   ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น     68,642,532.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     139,997,150.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์       42,445,840.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        43,872,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น       14,638,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล    28,443,160.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย       41,997,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์       103,781,025.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป       21,489,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     42,360,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น     29,678,625.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป     47,754,750.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์        12,883,660.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท       406,963,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น       59,519,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    198,694,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา       110,377,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีฟโก้        46,649,942.85 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์       334,376,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น    34,100,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)        6,949,144.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร       142,695,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์       40,054,608.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี     50,444,136.50  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ       79,530,880.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   195,608,600.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   34,854,600.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     146,953,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        316,775,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน      40,642,500.00 
หุ้นสามัญ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด     81,136,000.00  
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว  

มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 ประเภท ผู้ออก  อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ   ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. อินโดรามา  เวนเจอร์ส        65,276,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์        48,839,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล        42,345,300.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      44,058,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        92,328,030.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไออาร์พีซี        15,702,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       48,696,925.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        111,096,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      269,302,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป        27,881,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        103,949,150.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี        11,006,580.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        29,117,912.50 
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        22,102,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น        44,057,310.00 
หุ้นสามัญ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย        29,987,340.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรบินสัน        30,134,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      70,008,750.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย      78,424,260.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล     95,906,125.00  
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        98,880,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง        30,730,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        45,664,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        160,670,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        110,518,150.00 
ใบสำคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   A  377,980.60 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุ

ต้ังแต่ 1 ปี ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่
ในระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่
ในระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และ
อาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่าง
มากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

(Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดบัเครดิตตราสารหน้ี
ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุน

จะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 
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T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที ่มี
เครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทต้ิงยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ 
ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กร
ซ่ึงรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือ
การเงินขององค์กรท่ีทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การ
ลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่
อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย 
เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับ
อันดับเครดิตปัจจุบัน 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
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกัน
โดยรัฐบาล 
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AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้
คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผกูพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการ
ชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั ้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื ้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื ่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื ่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว
จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ
จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ี
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัด
อันดับท่ีสูงกว่า 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะ
ได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปิดที่ 1,637.22 จุด ปรับตัวลดลง 119.19 จุด หรือลดลง 6.79% เมื่อเทียบ

กับวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนตุลาคม 2561 ที่ระดับ 1,765.06 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนธันวาคม 
2561 ที่ระดับ 1,546.62 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 51,243.08 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 83,813.82 ล้านบาท นัก
ลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิ 67,887.21 ล้านบาท นักลงทุนรายย่อยมียอดซื้อสุทธิ 12,795.79 ล้านบาท และบัญชีหลักทรัพย์มียอดซ้ือ
สุทธิ 3,130.82 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์และกองทรัสต์ฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 23.57% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มเหมืองแร่ ปรับตัวลดลง 41.92% สำหรับการปรับตัวของดัชนี
อุตสาหกรรมท่ีสำคัญได้แก่ กลุ่มธนาคารท่ีปรับตัวลดลง 18.55% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคลดลง 6.68% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
เพ่ิมข้ึน 11.60% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มข้ึน 7.56% และกลุ่มพาณิชย์เพ่ิมข้ึน 1.14% 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ได้แก่ 

1. ความกังวลเกี ่ยวกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท่ีกลับมาทวีความรุนแรง ในเดือนสิงหาคม 2562 เม่ือ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนปล่อยให้หยวนอ่อนค่าลงสู่
ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี และประกาศระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ขู่เรียกเก็บภาษี
สินค้านำเข้าจากจีน 

2. ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve 
ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว หลายรอบในเดือนสิงหาคม 2562 อีกทั้งการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง กระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี 

3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 มาอยู่ท่ีระดับ 
1.5% กระทบต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมทั้งในเดือนกันยายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณ
การณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 2.8% จากตัวเลขการส่งออกท่ีลดลง 

4. การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 3.16 แสนล้าน ท่ีสามารถกระตุ้นการลงทุนในหุ้นได้เพียงบางกลุ่มท่ีได้ประโยชน์ 
5. MSCI ปรับสัดส่วนหุ้นที่อยู่ในดัชนี MSCI Emerging Market (MSCI EM) รอบใหม่ ซึ่งมีผลหลังราคาปิดวันที่ 27 สิงหาคม 

2562 โดยปรับเพิ่มหุ้น 5% ของ China A-Share และเพิ่มหุ้นประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่งผลลบต่อหุ้นไทยที่เงินลงทุนต่างชาติ
ทยอยไหลออก 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 
1. เศรษฐกิจโลกยังไม่มีแนวโน้มฟ้ืนตัว จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ท่ียังไม่มีความชัดเจน และอาจลามไปสู่ประเทศ

อื่นๆ รวมถึงการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกง และความเสี่ยงเรื่อง no-deal Brexit ของอังกฤษ ซึ่งอาจนำไปสู่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลงได้ 

2. คาดประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ของโลกจะดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อตลาด 
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3. คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยการบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก เพื่อชดเชยในภาคส่งออก
ท่ีหดตัวลง  

4. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 คาดว่าล่าช้าไปเป็นช่วงต้นปี 2563 แต่คาดว่าจะยังไม่ส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบัน 

5. ตลาดจะได้รับแรงกดดันจากการปรับลดประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด และการปรับลดน้ำหนัก
ในตลาดหุ้นไทยของ ดัชนี MSCI Emerging Market รอบใหม่ หลังจากการเพิ่ม China inclusion factor จาก5% เป็น 20%
ของ MSCI ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะทำให้เกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเพ่ือทำการปรับพอร์ตตามดัชนี 

 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว มีการลงทุนใน
ตราสารทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมข้ึนจาก 87.76% เป็น 90.85% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเม่ือเทียบกับสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 23.24% กลุ่มพาณิชย์ 12.57% กลุ่ม
ธนาคาร 12.05% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10.42% และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9.65% 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบดุล 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 

หมายเหตุ 2562 2561
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 4.2 และ 6

(ราคาทุน 4,630,877,787.04 บาท และ 4,321,573,353.44 บาท) 4,691,373,051.45   4,737,114,992.52   
เงินฝากธนาคาร 7 606,255,600.79     667,839,463.73      
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียรับและเงินปันผล 824,466.92           891,411.69            
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 23,008,933.29       -                       
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน -                      112,604.38            
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ 232,366.20           -                       

รวมสินทรัพย์ 5,321,694,418.65   5,405,958,472.32   

หน้ีสิน
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 148,787,696.00     -                       
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,329,289.38         414,319.68            
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,953,574.66         8,048,650.49         

รวมหน้ีสิน 158,070,560.04     8,462,970.17         

สินทรัพย์สุทธิ 5,163,623,858.61   5,397,495,502.15   

สินทรัพย์สุทธิ  
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,966,146,136.29   1,891,993,361.68   
กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 4.3 1,640,643,941.65   1,529,734,181.76   
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน  5 1,556,833,780.67   1,975,767,958.71   

สินทรัพย์สุทธิ 5,163,623,858.61   5,397,495,502.15   

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 196,614,613.3551  189,199,335.8881  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 26.2626               28.5280                

บาท
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

จํานวนเงินต้น ราคายุติธรรม จํานวนเงินต้น ราคายุติธรรม
บาท บาท บาท บาท

เงินฝากธนาค าร  0.00% และ  0.01%
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบ้ีย 0.85% -                   -                   8,173.02            8,173.02            

รวมเงินฝากธนาคาร -                   -                   8,173.02            8,173.02            

จํานวนหน่วย ราคายุติธรรม จํานวนหน่วย ราคายุติธรรม
บาท บาท

หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยและใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะ ซ้ื อหุ้น 99.99% และ  99.99%
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะ ซ้ื อหุ้นสามัญ 0.01% และ  0.00%

อาหารและเคร่ืองด่ืม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT-W6 94,970.00          377,980.60        -                   -                   

รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ราคาทุน 0 บาท และ 0 บาท) 94,970.00          377,980.60        -                   -                   
หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย 99.99% และ  99.99%

อาหารและเคร่ืองด่ืม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 1,866,900.00      70,008,750.00    2,627,900.00      107,743,900.00  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 5,436,000.00      142,695,000.00  5,515,000.00      139,253,750.00  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  TU 1,286,800.00      21,489,560.00    -                   -                   
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  M 373,000.00        27,881,750.00    -                   -                   
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)  OSP 1,307,300.00      48,696,925.00    -                   -                   

ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  KBANK 939,000.00        146,953,500.00  1,136,300.00      245,440,800.00  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 806,900.00        139,997,150.00  1,237,200.00      259,812,000.00  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) SCB 1,657,700.00      195,608,600.00  978,100.00        145,736,900.00  
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB -                   -                   1,247,000.00      2,868,100.00      
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP 528,100.00        34,854,600.00    -                   -                   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TISCO 465,900.00        47,754,750.00    -                   -                   

เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) MTC 742,900.00        42,345,300.00    2,565,600.00      123,790,200.00  
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC 982,400.00        41,997,600.00    -                   -                   
บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SAWAD 769,560.00        44,057,310.00    -                   -                   

25612562
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
 
 

จํานวนเงินต้น ราคายุติธรรม จํานวนเงินต้น ราคายุติธรรม
บาท บาท บาท บาท

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 1,784,300.00      95,906,125.00    2,335,300.00      189,743,125.00  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)  IVL 2,008,500.00      65,276,250.00    2,077,400.00      122,566,600.00  

วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)  SCC 393,800.00        160,670,400.00  595,100.00        265,414,600.00  
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) TASCO 610,600.00        12,883,660.00    -                   -                   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 1,623,200.00      110,377,600.00  2,832,700.00      235,114,100.00  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) LH 5,087,400.00      48,839,040.00    8,479,800.00      97,517,700.00    
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) WHA 14,420,700.00    68,642,532.00    13,858,600.00    60,423,496.00    
บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) QH 15,172,200.00    40,054,608.00    14,805,500.00    51,227,030.00    
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ORI 1,411,100.00      11,006,580.00    1,849,900.00      32,003,270.00    

25612562

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI 1,227,900.00        22,102,200.00     -                   -                   
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) AMATA 1,625,700.00        40,642,500.00     -                   -                   
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) AWC 18,516,000.00      111,096,000.00   -                   -                   

บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน)  STEC 1,705,000.00        34,100,000.00     1,338,600.00     33,331,140.00   
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)  SEAFCO 6,346,931.00        46,649,942.85     7,311,410.00     64,705,978.50   
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) UNIQ -                     -                    2,622,500.00     38,288,500.00   
บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) CK -                     -                    849,700.00        23,154,325.00   

เงิพาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL 4,115,400.00        334,376,250.00   2,772,500.00     191,302,500.00  
บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC 1,970,600.00        103,949,150.00   1,861,400.00     110,753,300.00  
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) HMPRO 5,399,300.00        92,328,030.00     5,977,500.00     94,444,500.00   
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) GLOBAL 1,878,575.00        29,117,912.50     -                   -                   
บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ROBINS 472,700.00          30,134,625.00     -                   -                   
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ราคายุติธรรม ราคายุติธรรม
บาท บาท

หุ้ พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC 4,267,000.00        15,702,560.00     5,934,200.00     40,352,560.00   
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  TOP 1,487,900.00        103,781,025.00   1,740,700.00     154,051,950.00  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  PTT 8,799,200.00        406,963,000.00   8,803,300.00     477,579,025.00  
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  PTTEP 1,642,100.00        198,694,100.00   1,624,200.00     251,751,000.00  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) EGCO 127,200.00          45,664,800.00     248,400.00        58,622,400.00   
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF 507,100.00          81,136,000.00     539,900.00        41,167,375.00   
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) GPSC 718,066.00          50,444,136.50     461,400.00        31,259,850.00   
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) EA 2,060,000.00        98,880,000.00     1,456,900.00     70,295,425.00   
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) BGRIM 1,014,400.00        43,872,800.00     2,018,600.00     58,539,400.00   
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) BANPU -                     -                    2,753,100.00     52,584,210.00   
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) WHAUP -                     -                    4,782,600.00     30,369,510.00   
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) BCP 537,200.00          14,638,700.00     -                   -                   
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) RATCH 429,800.00          30,730,700.00     -                   -                   

การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 3,286,400.00        79,530,880.00     890,800.00        22,715,400.00   
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH 1,800,200.00        28,443,160.00     2,958,400.00     61,534,720.00   

ส่ือและส่ิงพิมพ์
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) PLANB 9,119,100.00        78,424,260.00     9,916,500.00     68,919,675.00   
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) VGI 3,044,400.00        29,987,340.00     -                   -                   

ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 4,237,800.00        316,775,550.00   3,659,700.00     239,710,350.00  
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM 4,079,500.00        44,058,600.00     -                   -                   
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) BTS 3,167,600.00        42,445,840.00     -                   -                   

จํานวนหน่วย จํานวนหน่วย

2562 2561
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคายุติธรรม ราคายุติธรรม
บาท บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) TRUE 11,337,000.00     59,519,250.00     5,240,100.00       31,702,605.00     
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC 736,700.00          42,360,250.00     928,400.00          43,634,800.00     
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)  ADVANC 1,224,100.00       269,302,000.00    1,543,400.00       310,223,400.00    
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) INTUCH 1,687,300.00       110,518,150.00    -                     -                     
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SYNEX 808,040.00          6,949,144.00       -                     -                     

ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) TQM 641,700.00          29,678,625.00     -                     -                     

การท่องเท่ียวและสันทนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ERW -                     -                     7,093,500.00       57,457,350.00     

รวมหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4,690,995,070.85 4,737,106,819.50 
(ราคาทุน 4,630,877,787.04 บาท และ  4,321,565,180.42 บาท)

รวมหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 4,691,373,051.45 4,737,106,819.50 
(ราคาทุน 4,630,877,787.04 บาท และ 4,321,565,180.42 บาท)

รวมเงินลงทุน 100% (ราคาทุน 4,630,877,787.04 บาท และ 4,321,573,353.44 บาท) 4,691,373,051.45 4,737,114,992.52 

จํานวนหน่วย จํานวนหน่วย

2562 2561
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2562 2561
รายได้จากการลงทุน 4.1

รายได้เงินปันผล 139,727,706.93         127,669,993.76         
รายได้ดอกเบ้ีย 3,455,069.05            2,545,783.24            

รวมรายได้ 143,182,775.98         130,215,777.00         
ค่าใช้จ่าย 4.1 และ 8

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 84,671,128.36           83,881,292.91           
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,354,738.00            1,342,100.72            
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6,773,690.29            6,710,503.48            
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 95,000.00                 95,000.00                 
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,108,515.97            2,158,515.07            

รวมค่าใช้จ่าย 95,003,072.62           94,187,412.18           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 48,179,703.36           36,028,364.82           

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4.2

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน (13,678,992.35)          368,163,291.21         
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังส้ิน (355,046,374.67)        6,419,233.75            

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน (368,725,367.02)        374,582,524.96         

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (320,545,663.66)        410,610,889.78         

บาท
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 2562 2561
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน 48,179,703.36          36,028,364.82          
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (13,678,992.35)         368,163,291.21        
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (355,046,374.67)       6,419,233.75            

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงาน (320,545,663.66)       410,610,889.78        
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9 185,062,534.50        198,198,304.98        
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 (98,388,514.38)         (127,377,969.62)       
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (233,871,643.54)       481,431,225.14        
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 5,397,495,502.15      4,916,064,277.01      
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 5,163,623,858.61      5,397,495,502.15      

บาท
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (320,545,663.66)        410,610,889.78         

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน :
การซ้ือเงินลงทุน (6,248,863,939.49)      (8,907,894,473.86)      
การจําหน่ายเงินลงทุน 5,925,872,340.52       9,365,474,524.32       
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงของเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 8,173.02                   (72.73)                      
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (23,008,933.29)          69,656,535.65           
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน 112,604.38               (79,041.65)                
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบ้ียและเงินปันผล 66,944.77                 647,203.22               
การเพ่ิมข้ึนในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (232,366.20)              -                          
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 148,787,696.00         (117,253,782.03)        
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากเจ้าหนี้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 914,969.70               (2,954,694.86)            
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (95,075.83)                671,562.04               

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 13,678,992.35           (368,163,291.21)        

รายการ(กําไร)ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 355,046,374.67         (6,419,233.75)            
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (148,257,883.06)        444,296,124.92         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุน 835,530,470.31         905,623,696.24         
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (650,467,935.81)        (707,425,391.26)        
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (98,388,514.38)          (127,377,969.62)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 86,674,020.12           70,820,335.36           
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (61,583,862.94)          515,116,460.28         
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 667,839,463.73         152,723,003.45         
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 606,255,600.79         667,839,463.73         

บาท
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงินและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินและการซ้ือขายเงินลงทุน  ต้องเป็นรายการซ้ือ

หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด 28.5280            27.1041            24.1700            22.7577            25.6034            22.4901            
รายได้จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้สุทธิจากการลงทุน 0.2653             0.1864             0.1893             0.3570             0.1934             0.2734             
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุน (0.0753)            1.9043             1.5273             0.9336             (0.2966)            0.7662             
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจาก
เงินลงทุน (1.9554)            0.0332             1.6175             0.6217             (2.7425)            2.4737             

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน (1.7654)            2.1239             3.3341             1.9123             (2.8457)            3.5133             

(0.5000)            (0.7000)            (0.4000)            (0.5000)            -                  (0.4000)            
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 26.2626            28.5280            27.1041            24.1700            22.7577            25.6034            

(6.0747)            7.8592             13.2455            8.2344             (11.3336)           16.1875            

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท) 5,163,623.8586 5,397,495.5022 4,916,064.2770 4,392,694.8373 3,733,378.5280 3,364,971.5799 

             1.8004              1.8028              1.8226              1.8207              1.8085              1.8179

             2.7135              2.4924              2.5746              3.3578              2.5789              3.0774

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (%) * 230.7247          349.7579          526.2821          860.2182          475.7004          320.0909          

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังส้ินต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (%)

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (%)

2558 2557

การแบ่งปันรายได้และกําไรจากการลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน

บาท

2562 2561

อัตราส่วนการ เงินท่ีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

2560 2559

อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (%)
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
1. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 
2. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมพิเศษซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ไม่มีกำหนดอายุของโครงการ มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500,000,000 
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท โดยลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้  กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2547 จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินลงทุนของกองทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ต๋ัวแลกเงิน และเงินฝากธนาคาร 

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผล เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
2. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลน้ันแล้วแต่จำนวน

ใดจะต่ำกว่า 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
กองทุนฯ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากจำนวน 500 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนฯ แล้วเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2550 
กองทุนฯ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1,500 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนฯ แล้วเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 
กองทุนฯ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากจำนวน 2,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนฯ แล้วเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
 

3. มาตรฐานการบัญชี ใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ แนวปฏิบัติทางบัญชี และ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ผู้บริหาร
ของกองทุน ได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกองทุน และไม่มีผลกระทบต่องบ
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การเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากงบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

4.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย 
  กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจำหน่าย เงินลงทุน 

  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงรับ 
  เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิจะได้รับ 
  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว ใช้ราคาตามลำดับต่อไปนี้ 
1. ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะ

ตลาด ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 

3. ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดของวันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใช้ราคาที่คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  

เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กลต.น.319/2549 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2549 

กำไร(ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนในงบกำไรขาดทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ย 

4.3 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่ง
สรร ณ วันเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

4.4 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญช ี
  ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวน
ท่ีประมาณการไว้ 
  ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ 
รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น 
กองทุนได้ต้ังประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผล
ท่ีเกิดข้ึนจริง 
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5. กำไรสะสมจากการดำเนินงาน             
รายการ บาท 

รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 15 พฤศจิกายน 2547) 335,156,615.86 
กำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 15 พฤศจิกายน 2547) 1,818,090,430.50 
กำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 15 พฤศจิกายน 2547) 415,541,639.08 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (593,020,726.73) 
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี (1 ตุลาคม 2561) 1,975,767,958.71 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (320,545,663.66) 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (98,388,514.38) 
กำไรสะสมจากการดำเนินงานปลายปี (30 กันยายน 2562) 1,556,833,780.67 

 
6. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงินและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญา
ใช้เงินดังนี้ 

 2562 2561 
มูลค่าซ้ือขายเงินลงทุน (บาท) 12,174,736,280.01 18,273,368,998.18 
อัตราร้อยละต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 230.7247 349.7579 

 
7. ข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังนี้ 
(หน่วย : บาท)                 

 2562 2561 

อัตราดอกเบี้ย % เงินต้น อัตราดอกเบี้ย % เงินต้น 

ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม   
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0.675% 606,255,600.79 0.675% 667,839,463.73 

รวม  606,255,600.79  667,839,463.73 
 

8. ค่าใช้จ่าย 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว โดยตรง 
เช่น ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากรและค่าจัดทำรายงาน 

 
9. หน่วยลงทุน 

 กองทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี ดังนี้         

รายการ 
2562 2561 

จำนวนหน่วย จำนวนเงิน (บาท) จำนวนหน่วย จำนวนเงิน (บาท) 
ขายหน่วยลงทุน 31,737,218.5824 835,530,470.31 32,672,115.3711 905,623,696.24 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (24,321,941.1154) (650,467,935.81) (24,849,863.5627) (707,425,391.26)
เพ่ิมข้ึนสุทธิ 7,415,277.4670 185,062,534.50 7,822,251.8084 198,198,304.98 

 
10.  เงินปันผลจ่าย 

กองทุนจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุน ดังนี้ 
(หน่วย : บาท) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เดือน จำนวนหน่วยลงทุน อัตราต่อหน่วย เงินปันผล 

เมษายน 2562 199,155,382.1900 0.25 49,788,846.26 

กรกฎาคม 2562 194,398,668.7778 0.25 48,599,668.12 

รวมเงินปันผลท้ังสิ้น 0.50 98,388,514.38 

 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

เดือน จำนวนหน่วยลงทุน อัตราต่อหน่วย เงินปันผล 

ตุลาคม 2560 181,187,267.3608 0.55 99,652,997.42 

เมษายน 2561 184,833,144.8825 0.15 27,724,972.20 

รวมเงินปันผลท้ังสิ้น 0.70 127,377,969.62 

 
11.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสำคัญดังกล่าวมีดังนี้ 
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          (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 นโยบายการกำหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 84,671,128.36 83,881,292.91 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6,773,690.29 6,710,503.48 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

 
  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 6,873,904.49 6,983,435.71 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 549,912.37 558,674.85 

 
12.  ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 คำนวณจากรายรับส่วนท่ีต้องเสียภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 

กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 

 
13.  การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนลูกหนี้จากดอกเบี้ยและ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน กองทุนมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดย
ปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
เฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือ
มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้าน
ปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้
เหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยง
ของตลาด (Market Risk) นั้นกองทุนไม่สามารถที่จะขจัดหรือลดลงได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของ
กองทุนประเภทนี้ 
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุน จะต้องนำไป
ชำระภาระผูกพันได้เม่ือครบกำหนด 
 กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ หากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์ เช่น กองทุนมี
การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือมีสัดส่วนของหุ้นที่ซื้อขายในตลาด (Free Float) ต่ำ 
โดยกองทุนจะยึดจากทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม 
มูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค่า วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม
จะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าท่ีเหมาะสม 
 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม 
โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว จึงแสดงมูลค่าไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
 

14.  การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของกองทุนฯ แล้ว เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 28 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    29 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 30 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 33 นายเสรี  ระบิลทศพร    
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 34 นายกานต์  ลชิตากุล   
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 35 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 36 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
10 นายธวัช อยู่ยอด 37 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 38 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
12 นายลวรณ แสงสนิท 39 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 
14 นายธนธัช หงษ์คู 41 นางสุณี  แนวพานิช 
15 นางรุ่ง มัลลิกะมาส 42 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
16 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 43 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
17 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
18 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 45 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
19 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 46 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
20 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 47 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
21 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    48 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
22 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  49 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
23 นางแสงจันทร์  ลี 50 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 51 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
25 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   52 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
26 นายไพรัช  มิคะเสน    53 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
27 นายสมชัย  อมรธรรม 54 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
55 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 67 นางณัฐชนัญ วังธนากร 
56 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 68 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
57 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 69 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
58 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 70 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
59 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 71 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
60 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 72 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
61 นางสาวมณีพร ดวงมณี 73 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 74 นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม 
63 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 75 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
64 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 76 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
65 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  77 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
66 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 78 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ. 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 ี
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 
นายยืนยง  เทพจำนงค ์ นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล 

  นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  นางแสงจันทร์  ลี 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

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
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 

 
 

ผลประโยช น์ท่ีได้ รับ เหตุผลในการ รับผลประโยช น์
1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

 บริษัทท่ีให้ผลประโยช น์
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