
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง
รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ของกองทุนเปิด
กรุงไทยมีทรัพย์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                         
                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 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 

KTMEE-A 29 มีนาคม 2561 10.7267 -4.32% -2.59% -4.31% -0.59% 4.65% N/A N/A 1.80%
Benchmark - - 1.12% 1.68% 3.41% 7.00% 7.00% N/A N/A 7.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 7.86% 8.31% 7.22% 6.85% 8.99% N/A N/A 8.35%

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 0.29% 0.30% 0.28% 0.28% 0.28% N/A N/A 0.28%

Benchmark = อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KTMEE-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.57% 6.58% 7.64% 8.00%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.23% 7.00% 7.00% 7.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.19% 4.17% 13.01% 6.83%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.27% 0.28% 0.28% 0.28%

* ผลการดําเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 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 

KTMEE-D 29 ตุลาคม 2561 9.3699 -4.32% -2.59% -4.33% -0.63% 4.50% N/A N/A 4.12%
Benchmark - - 1.12% 1.68% 3.41% 7.00% 7.00% N/A N/A 7.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 7.86% 8.31% 7.22% 6.85% 8.99% N/A N/A 8.78%

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 0.29% 0.30% 0.28% 0.28% 0.28% N/A N/A 0.28%

กองทุนจา่ยเงินปนัผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.217 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KTMEE-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.56% 5.69% 7.54% 7.96%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.17% 7.00% 7.00% 7.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.74% 4.21% 13.01% 6.83%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.26% 0.28% 0.28% 0.28%

* ผลการดําเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา 
กองทุนจา่ยเงินปนัผล 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.217 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพ่ือการออม) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 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 

KTMEE-SSF 13 กรกฎาคม 2563 10.7247 -4.32% -2.59% -4.33% -0.61% N/A N/A N/A 7.40%
Benchmark - - 1.12% 1.68% 3.41% 7.00% N/A N/A N/A 7.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 7.99% 8.42% 7.41% 7.18% N/A N/A N/A 7.91%

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 0.29% 0.30% 0.28% 0.28% N/A N/A N/A 0.29%

Benchmark = อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KTMEE-SSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.80% 7.99%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.26% 7.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.75% 7.94%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.30% 0.28%

* ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = อตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อป ี
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 580.85 0.102  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 159.92 0.026  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,919.05 0.320  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 128.41 0.021  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** CLASS A 2,788.24 0.469  

 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 20.00 0.102  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.51 0.026  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 66.15 0.321  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 4.43 0.022  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** CLASS D 96.08 0.471  

 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพ่ือการออม) 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 20.92 0.102  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.75 0.026  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 69.02 0.321  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 4.62 0.023  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** CLASS SSF 100.32 0.472  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 

ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
PTR = 236.86% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

รายละเอียดการลงทุน KTMEE  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   658,193,712.15 90.97  
 หน่วยลงทุนตราสารทุน              422,773,304.67 58.43  
 หน่วยลงทุนตราสารหนี้              183,398,268.59 25.35  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม              19,099,433.53 2.64  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์              2,874,632.00 0.40  
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์              16,130,209.40 2.23  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน              13,917,863.96 1.92 
 อื่นๆ   65,333,207.16 9.03  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              91,682,158.44 12.67  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              34,834.86 0.01  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -26,383,786.14 -3.65 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 723,526,919.31 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00a 
   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 

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565  

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนตราสารทุน  บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     332,056,476.06  
หน่วยลงทุนตราสารทุน  บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      90,716,828.61  
หน่วยลงทุนตราสารหนี้  บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      115,790,464.60  
หน่วยลงทุนตราสารหนี้  บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      67,607,803.99  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม   บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    19,099,433.53  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     2,288,370.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง     586,262.00  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด      5,116,660.00  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)    5,200,348.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์    5,813,201.40 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     5,048,320.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย      1,022,210.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์    7,847,333.96 
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 สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

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 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกจิ 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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
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ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
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)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
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 

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
 

 กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือ
จัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพ่ือควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน 
 
1. สภาวะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ภาพรวมรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ในอัตราที่ชะลอตัวก่อนทยอยลดความ
ร้อนแรงลงในช่วงปลายปี 2564 สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศที่ลากยาวกว่าที่คาดและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายสบิปี
จากปัจจัยหลักของการปรับตัวข้ึนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์สําคัญหลายอย่าง อาทิเช่น นํ้ามัน แก๊สธรรมชาติ เหล็ก ปุ๋ย เป็นต้น ในขณะ
ที่ภาพรวมตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูงในทุกสินทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565 จากปัจจัยอัตราเงิน
เฟ้อสูงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อทิศทางการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางท่ี
มีความสําคัญต่อทิศทางตลาดการเงินโลกเช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ อังกฤษ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่เริ่มแสดงออกถึงแนวทางที่มี
ความแตกต่างกัน หลังอยู่ในสภาวะผ่อนคลายอย่างมากมาประมาณ 2 ปี และการตอบสนองอย่างรุนแรงของนักลงทุนต่อการค้นพบเชื้อ
ไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 คือการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีความสามารถใน
การแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดในช่วงกลางปี จนมีการตรวจพบในมากกว่า 100 ประเทศใน
เวลาไม่กี่สัปดาห์หลังการค้นพบครั้งแรกช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จนเป็นที่กังวลกันถึงความเป็นไปได้ต่อสถานการณ์การล็อคดาวน์
แบบกว้างขวางและเข้มงวดใกล้เคียงกับช่วงต้นปี 2563 

 ต่อมาหลังข้อมูลเริ่มชัดเจนขึ้นว่าการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแม้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมาก แต่
ความรุนแรงของไวรัสลดลงอย่างมีนัยสําคัญ สาธารณสุขของประเทศต่างๆ มีศักยภาพเพียงพอในการรับมือ โอกาสที่เศรษฐกิจจะ
กลับไปหยุดชะงักเหมือนปี 2563 นั้นน้อยลง Sentiment ตลาดพลิกกลับมาสู่บรรยากาศคึกคักของช่วงสิ้นปี นักลงทุนทยอยกลับเข้า
ซื้อหุ้นที่มีราคาถูกลงจากแรงขายก่อนหน้า ผลตอบแทนของดัชนีหุ้นส่วนมากพลิกกลับมาเป็นบวกในเดือนธันวาคม และลากยาว
ต่อเนื่องถึงช่วงต้นเดือนมกราคม ส่งผลให้ปี 2564 เป็นปีท่ีดีมากสําหรับหุ้น โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯที่ได้รับอานิสงค์โดยตรงจากสภาพ
คล่องซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายทางการเงินเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลาง จึงทําให้ราคาของหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมค่อนข้าง
แพงเมื่อเทียบกับอดีต ต่างจากหุ้นโลกที่ยังมี Valuation ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นจีนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี
มาหลายปี กลับโดนปัจจัยเฉพาะจากการจัดระเบียบธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน หรือ 
Common Prosperity ประกอบกับการเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เดียวที่ใช้นโยบายการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
เข้มงวดเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ให้ใกล้เคียง 0 ที่สุด กระทบต่อ Sentiment ของนักลงทุน ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะ
ดัชนี Hang Seng ปรับตัวลงต่อเนื่องท้ังปีและให้ผลตอบแทนติดลบในปี 2564 

ทั้งนี้ บรรยากาศเชิงบวกของตลาดหุ้นเริ่มหายไปหลังการรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ รอบเดือนธันวาคมถูก
รายงานออกมาสร้างความผันผวนหนักให้ตลาดทุนทั่วโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แสดงความเป็นกังวลต่อเงินเฟ้อและพร้อม
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เดินหน้าปรับนโยบายการเงินสู่โหมดเข้มงวดเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ คําแถลงการณ์จากประธานพาวเวล์ภายหลังการประชุม 
Fed รอบเดือนมกราคม 2565 ยิ่งตอกยํ้าความชัดเจนว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) ของ Fed จะหยุดลงภายในเดือนมีนาคมค่อนข้าง
แน่นอน พร้อมเปิดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนเดียวกัน และมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย 4 ครั้งหรือมากกว่าภายในปีนี้ เป็นเหตุให้นักลงทุนทั่วโลกปรับพอร์ตโฟลิโอรับความไม่แน่นอน ลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง
หุ้นลง ส่งผลให้ดัชนีหุ้นส่วนมาก โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐท่ีมี valuation ค่อนข้างแพงปรับตัวลงรุนแรง 

ในส่วนของตราสารหนี้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยความกังวลเงินเฟ้อยืดเยื้อรุนแรงซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย โดยล่าสุดตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริการอบเดือนมกราคมเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน 
ปรับตัวข้ึนสูงกว่า 7.5% ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีสูงท่ีสุดในรอบกว่า 40 ปี จากสาเหตุทางด้านต้นทุนทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนมาจากราคาท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ว่า
จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นํ้ามันและโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม ค่าขนส่ง และค่าจ้างของพนักงาน ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องผลัก
ภาระทางด้านต้นทุนนี้ไปท่ีผู้บริโภค ซ่ึงเห็นได้ชัดข้ึนในช่วงหลังท่ีวัตถุดิบและสินค้าคงคลังของผู้ผลิตส่วนมากร่อยหรอลง การผลิตสินค้า
ใหม่จึงซึมซับต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไปในอัตราที่สูง ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชนิดอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.83% ณ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าจากความกังวลเงินเฟ้อระยะสั้น โดยผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชนิดอายุ 2 ปีปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.43% ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทําให้ความแตกต่างระหว่าง
ผลตอบแทนของพันธบัตรชนิดอายุ 2 และ 10 ปีนั้นแคบลงเหลือแค่ประมาณ 40 basis points ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในปี 
2561 ก่อนจะแคบลงต่อเนื่องจนเกิดเป็น Inverted yield curve ในปี 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในช่วงระยะเวลาถัดไป 

ปัจจัยเสี่ยงสําคัญในปีนี้ นอกจากประเด็นทิศทางการดําเนินนโยบายทางการคลังและการเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ของโลก หลังการใช้นโยบายแบบผ่อนคลายสุดโต่งต่อเนื่องลากยาวมาร่วม 2 ปีเริ่มส่งผลในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ปีนี้จงึเป็นปีท่ีผู้กําหนด
นโยบายจะต้องเริ่มกลับเข้าสู่โหมดเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ยังเป็นปีที่ปัจจัยทางการเมือง
และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการลงทุนสูง โดยประเด็นที่ต้องติดตามคือปมความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศยูเครนและรัสเซียท่ีได้ทวีความตึงเครียดมากขึ้นจนมีเหตุการณ์สาคัญในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานาธิบดีปูติน ประเทศ
รัสเซีย ได้ประกาศรองรับความเป็นรัฐอิสระของเมืองลูฮันสก์ (Luhansk) และเมืองโดเนตสค์ (Donetsk) ในแคว้นดอนบาส (Donbas) 
ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศยูเครน ก่อนประกาศภาวะสงคราม และออกคําสั่งทางการทหารให้มีการบุกรุกเข้าในหลาย
พ้ืนท่ีของประเทศยูเครนในเวลาต่อมา เป็นเหตุให้นานาชาติระดมกําลังใช้มาตรการควํ่าบาตรไปยังรัสเซียด้วยความรุนแรงอย่างไม่เคยมี
มาก่อน ส่วนลูกหลงที่เกิดขึ้นคือความผันผวนในตลาดการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว VIX Index ปรับข้ึน
เหนือระดับ 35 จุด และราคาน้ํามันดิบสูงกว่าระดับ 125 ดอลลาร์สหรัฐฯ ย่ิงกดดันอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ 

 
2. สําหรับรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมตราสารทุนร้อยละ 58.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ร้อยละ 25.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หน่วยลงทุนกองทุนผสมร้อยละ 2.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานร้อย
ละ 3.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อ่ินๆของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 4, 9 657,971,789.19  643,105,436.50
เงินฝากธนาคาร 6 91,677,210.87  57,071,307.42
ลูกหนี้    
 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  247,816.56  108,912.90
 จากการขายเงินลงทุน  -  31,788.04
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  3.4 35,299.26  68,083.56
รวมสินทรัพย์  749,932,115.88  700,385,528.42

หนี้สิน    
เจ้าหนี้    
 จากการซ้ือเงินลงทุน 9 19,730,000.00  9,440,000.00
 จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  2,381,822.22  9,787,221.27
 จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  3,934,717.55  4,935,990.80
 จากหน่วยลงทุนรอการจัดสรร   464.40  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 325,653.04  276,924.68
หนี้สินอ่ืน  32,539.36  161,107.30
รวมหนี้สิน 26,405,196.57  24,601,244.05
สินทรัพย์สุทธิ 723,526,919.31  675,784,284.37

สินทรัพย์สุทธิ   
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 678,466,042.54  627,704,893.66
กําไรสะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 3.7 7,396,896.78  4,854,873.30
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 12 37,663,979.99  43,224,517.41
สินทรัพย์สุทธิ  723,526,919.31  675,784,284.37
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.9, 10 10.6641  10.7659
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 67,846,604.2262  62,770,489.3537

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 
 

 
  

จํานวนหน่วย 
(หน่วย)  

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

ร้อยละ 
ของมูลค่า
เงินลงทุน 

หน่วยลงทุน        
หน่วยลงทุนในประเทศ       

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด     
   FUTUREPF - กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 40,100  577,440.00 0.09
      577,440.00 0.09
  บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด    
   CPNREIT - ทรัสต์เพือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 253,300  5,116,660.00 0.78
      5,116,660.00 0.78
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด    
   FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
    เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 420,400  5,128,880.00 0.78
       5,128,880.00 0.78
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
   CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท 139,200  1,204,080.00 0.18
   EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่1    
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 85,900  1,022,210.00 0.16
   KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มนํ้าตาลครบุรี 435,200  5,048,320.00 0.77
   KT-ASEAN-A - กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด ์(ชนิดสะสมมูลค่า) 1,973,046  24,624,999.67 3.74
   KT-Ashares-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 4,074,195  47,067,550.41 7.15
   KT-CHINA-A - กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า อคิวิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 777,945  9,443,705.31 1.44
   KTCHINABOND-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 4,128,582  40,581,481.74 6.17
   KT-CLMVT-A - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดสะสมมูลค่า) 1,186,007  17,789,742.95 2.70
   KT-CSBOND-A - กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนดิสะสมมูลค่า) 6,647,720  75,208,982.86 11.43
   KT-ENERGY - กองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 3,064,659  30,188,422.80 4.59
   KT-EURO - กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด ์ 1,559,478  26,571,639.87 4.04
   KT-FINANCE - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด ์ 1,185,925  28,285,864.34 4.30
   KTFIX-1Y3Y - กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 5,718,184  67,607,803.99 10.28
   KT-GEQ-A - กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 9,956,801  98,179,031.47 14.92
   KT-JAPAN-A - กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์(ชนิดสะสมมูลค่า) 663,190  9,329,087.22 1.42
   KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap 1,231,880  23,422,110.47 3.56
   KT-SAGA-A - กองทนุเปิดกรุงไทย สตราทจิีค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น (ชนดิสะสมมูลค่า) 2,219,058  19,099,433.53 2.90
   KT-SET50-A - กองทนุเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) 9,217,006  104,913,496.57 15.94
   KT-WEQ - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด ์ 202,885  2,957,653.59 0.45
   LPF - กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท  76,900  1,084,290.00 0.16
      633,629,906.79 96.30

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
  

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุตธิรรม 
(บาท) 

 ร้อยละ 
ของมูลค่า 
เงินลงทุน 

  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด      
   DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล 542,655 7,705,701.00  1.17
      7,705,701.00  1.17
  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกดั      
   WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี

เมี่ยม โกรท 
472,618 5,813,201.40  0.88

     5,813,201.40  0.88
  รวมหน่วยลงทุน 657,971,789.19  100.00
  รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 671,205,625.09 บาท) 657,971,789.19  100.00
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้ 3.1    
 รายได้เงินปันผล 9 2,039,041.91  3,505,413.75
 รายได้ดอกเบี้ย  86,699.13  164,341.39
 รวมรายได้  2,125,741.04  3,669,755.14
ค่าใช้จ่าย 3.1   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7, 9 621,773.81  777,970.95
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  7 171,185.03  237,736.53
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 9 2,054,220.65  2,852,839.01
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  62,000.00  60,000.00
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  16,714.75  92,852.81
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 3.4, 8 62,449.01  97,312.13
 รวมค่าใช้จ่าย 2,988,343.25  4,118,711.43
ขาดทุนสุทธิ (862,602.21)  (448,956.29)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.1, 3.2   
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  89,564,914.63  36,944,826.28
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (93,822,859.27)  113,336,030.67
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน    
 และยังไม่เกิดข้ึน (4,257,944.64)  150,280,856.95
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน   
 ก่อนภาษีเงินได้ (5,120,546.85)  149,831,900.66
หัก ภาษีเงินได้ 3.6 13,004.86  24,651.22
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน   
 หลังหักภาษีเงินได้ 10 (5,133,551.71)  149,807,249.44

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก   
 การดําเนินงาน  (5,133,551.71)  149,807,249.44
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย   11 (426,985.71)  (508,596.99)
    การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 270,864,436.26  82,720,038.60
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (217,561,263.90)  (550,082,795.45)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 47,742,634.94  (318,064,104.40)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 675,784,284.37   993,848,388.77
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 723,526,919.31  675,784,284.37

 
 หน่วย 

 2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน   
 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 62,770,489.3537  109,478,468.5703
    บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 24,975,353.9494  8,107,467.5447
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (19,899,239.0769)  (54,815,446.7613)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 67,846,604.2262  62,770,489.3537

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTMEE 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย ์
Krung Thai Mee Sup Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

 กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (Krung Thai Mee Sup Fund : KTMEE) (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจาก
ผู้ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้ 
  วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน : วันท่ี 29 มีนาคม 2561 
  ทุนจดทะเบียนของโครงการ   : จํานวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน  
            หน่วยลงทุนละ 10 บาท 
  อายุของโครงการ     : ไม่กําหนด 
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการเป็นจํานวน 4,000 ล้านบาท ส่งผล
ให้ทุนจดทะเบียนของโครงการมีจํานวน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

  กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) กองทุนแบ่งประเภทหน่วย
ลงทุนเป็น 4 ประเภท และตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม โดยเพิ่มประเภทหน่วย
ลงทุนอีก 1 ประเภท ส่งผลให้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 กองทุนแบ่งประเภทหน่วยลงทุนเป็น 5 ประเภทได้ดังนี้ 
  1.  ประเภทสะสมมูลค่า (KTMEE-A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล  
  2.  ประเภทจ่ายเงินปันผล (KTMEE-D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 
  3.  ประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KTMEE-R) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (ปัจจุบันยังไม่ได้  
 เปิดดําเนินการ) 
  4.  ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน (KTMEE-I) มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่ได้  
 เปิดดําเนินการ) 
  5. ประเภทเพื่อการออม (KTMEE-SSF) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (เปิดดําเนินการ  
 ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป) 
 กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบตราสารผสม และลักษณะพิเศษที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกัน โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุน 
property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก 
และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อย
ละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
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ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment) 

  สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน 
และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอย่างใดอย่างหนึ ่งหรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึง
กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) และ/หรือตราสารที ่มีสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที ่มีผลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 
3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับ   
    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  3.1.2 รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 3.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
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 ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงิน
ลงทุน 

     เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีถือเป็นตราสารทุน
ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสําหรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ถือเป็นตราสาร
หนี้ถือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น 

   สําหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น ตัวแทนที่ดีที่สุดของ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนนั้น    

   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

 3.3 เครื่องมือทางการเงิน 
  กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที
เม่ือเกิดข้ึน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และการ
วัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

 3.4  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อย

ละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน  

 3.6 ภาษีเงินได้ 
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
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สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน 
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ  

3.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม  

 3.8    การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีกองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลน้ันจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีท่ีกองทุนจะ

จ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจํานวนหน่วยปันผลที่ให้ 
ณ วันที่ที่กําหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็น
การขาย 

 3.9 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วย 
 ลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 

3.10 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

4. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หน่วยลงทุน 671,205,625.09 657,971,789.19 562,516,413.13  643,105,436.50
 รวมเงินลงทุน 671,205,625.09 657,971,789.19 562,516,413.13  643,105,436.50

5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 1,534,527,595.25  1,483,588,049.30 
ขายเงินลงทุน 1,515,403,297.92  1,957,072,088.97 
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6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565  2564 
 อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
 จํานวนเงิน 

(บาท) 
 อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี) 
 จํานวนเงิน 

(บาท) 
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.25 91,677,210.87  0.30  57,071,307.42
          รวม 91,677,210.87    57,071,307.42

          รวม 91,677,210.87    57,071,307.42
7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 0.9095 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทสะสม

มูลค่า จ่ายปันผล ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และเพื่อการออม และไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุน
สถาบัน) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 
(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.02675 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.321 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน  

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทํารายงานเสนอผู้ถือหน่วย 
ค่าธรรมเนียมผู ้ร ับฝากทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมการทํารายการหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ภาษีเงินได้และอื่นๆ 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด  เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ

 กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 
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  รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 บาท  นโยบายการ 
 2565 2564  กําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 621,773.81 777,970.95  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,054,220.65 2,852,839.01  ตามที่ระบุในสัญญา 

ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)   
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์   
 ซ้ือเงินลงทุน            -     6,819,000.00  ราคาตลาด 

 

 บาท  นโยบายการ 
 2565 2564  กําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด   
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์   
 ซ้ือเงินลงทุน 5,648,002.61 6,666,540.62  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน                 - 16,858,429.38  ราคาตลาด 
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ 14,257.14 58,519.12  ราคาตลาด 
กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ   
 กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
 ซ้ือเงินลงทุน 1,523,940,000.00 1,463,368,413.46  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 1,513,772,224.41 1,925,141,404.97  ราคาตลาด 
 รายได้เงินปันผล 656,506.61 2,059,236.12  ตามที่ประกาศจ่าย 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 79,320.50  40,471.09
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 179,383.87  170,264.85

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 เงินลงทุน 633,629,906.79  629,870,211.80
 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 19,730,000.00  9,440,000.00
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10. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่าย 
  2565 2564 
  ประเภท 

สะสมมลูค่า 
 ประเภท 

จ่ายเงินปันผล 
ประเภท 

เพื่อการออม
ประเภท 

สะสมมลูค่า
 ประเภท 

จ่ายเงินปันผล 
ประเภท 

เพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี       
 (หน่วย)  60,598,795.5047  3,123,743.6103 4,124,065.1112 60,408,054.7027  1,388,487.8115 973,946.8395
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)  650,028,202.59  29,269,164.27 44,229,552.45 651,856,710.14  13,417,999.06 10,509,575.17
มูลค่าสนิทรพัย์สุทธิต่อหน่วย       
 (บาท)  10.7267  9.3699 10.7247 10.7908  9.6637 10.7907

 
ปัจจุบันกองทุนนําเสนอหน่วยลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยลงทุนประเภทสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนประเภทจ่ายเงินปันผลและ

หน่วยลงทุนประเภทเพ่ือการออม ความแตกต่างหลักระหว่างหน่วยลงทุน 3 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทหน่วยลงทุน  ความแตกต่างหลัก 

- ประเภทสะสมมูลค่า  โอกาสที ่ผ ู ้ลงทุนจะได้ร ับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return) 

- ประเภทจ่ายเงินปันผล  โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิ
ได้ร ับสิทธิพิเศษทางภาษี หากเป็นไปตามเกณฑ์/เง ื ่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกําหนด 

- ประเภทเพื่อการออม  โอกาสที่ผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากร
และ/หรือหน่วยงานของราชการประกาศกําหนด 

 
  การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ประเภทสะสมมูลค่า (3,048,155.99)  148,430,262.00
ประเภทจ่ายเงินปันผล (744,178.90)  968,923.43
ประเภทเพ่ือการออม (1,341,216.82)  408,064.01

รวม (5,133,551.71)  149,807,249.44
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11. การแบ่งปันส่วนทุน 
   กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี ้

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
วันปิดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ จํานวนเงิน (บาท)  วันท่ีจ่าย 

18 มิถุนายน 2564 วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

0.10 129,085.30  30 มิถุนายน 2564

17 กันยายน 2564 วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

0.14 297,900.41  6 ตุลาคม 2564 

  รวม 426,985.71  
 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 
วันปิดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ จํานวนเงิน (บาท)  วันท่ีจ่าย 

18 ธันวาคม 2563 วันท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง  
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

0.8867 508,596.99  29 ธันวาคม 2563

   508,596.99  
12. กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 

  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 บาท 
 2565  2564 
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน เริ่มสะสมตั้งแต่   
 วันท่ี 29 มีนาคม 2561   
  กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น 43,224,517.41  (106,074,135.04)
  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย (426,985.71)  (508,596.99)
  การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,133,551.71)  149,807,249.44
  กําไรสะสมสิ้นปีท้ังสิ้น 37,663,979.99  43,224,517.41

13. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
13.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  
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   ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

ระดับท่ี 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  
ระดับท่ี 2   ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้  โดยตรง (ได้แก่ 

ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคา ตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้น 

ระดับท่ี 3   ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้) 

 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 32,700,782.40 625,271,006.79 -  657,971,789.19

 
 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 20,921,204.70 622,184,231.80 -  643,105,436.50

13.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
   ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่า

ยุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
    บาท 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินลงทุน - - 657,971,789.19  657,971,789.19
เงินฝากธนาคาร 91,677,210.87 - -  91,677,210.87
ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบี้ย - - 247,816.56  247,816.56
หน้ีสินทางการเงิน    
เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 19,730,000.00  19,730,000.00
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เจ้าหน้ีจากการซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 2,381,822.22  2,381,822.22
เจ้าหน้ีจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - - 3,934,717.55  3,934,717.55
เจ้าหน้ีจากหน่วยลงทุนรอการจัดสรร - - 464.60  464.60
ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย - - 325,653.04  325,653.04

 
    บาท
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน - - 643,105,436.50  643,105,436.50
เงินฝากธนาคาร 57,071,307.42 - -  57,071,307.42
ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบี้ย - - 108,912.90  108,912.90
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - - 31,788.04  31,788.04
หน้ีสินทางการเงิน   
เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - 9,440,000.00  9,440,000.00
เจ้าหน้ีจากการซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 9,787,221.27  9,787,221.27
เจ้าหน้ีจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - - 4,935,990.80  4,935,990.80
ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย - - 276,924.68  276,924.68

13.3   ความเสี่ยงด้านเครดิต  
   กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 13.4   ความเสี่ยงด้านตลาด  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน 

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว อาจมี
ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออก
ตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ ราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ 

     13.5   การบริหารความเสี่ยง  
    กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 เช่น การกระจาย ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
14. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 
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15. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการในงบการเงินของปี 2564 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี

ปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 บาท 

 ตามที่ 
รายงานไว้เดิม 

จัดประเภทใหม่ 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 ตามที่     
 รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564    
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 426,525.25 (149,600.57)  276,924.68
 หนี้สินอ่ืน 11,506.73 149,600.57  161,107.30
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564    
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์    - 92,852.81  92,852.81
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 190,164.94 (92,852.81)  97,312.13

16. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

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

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ดร.สมชัย  อมรธรรม กุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ิชัย 
ธนพัฒน์ สุริโยดร ศรชัย เตรียมวรกุล 
พีรพงศ์  กิจจาการ วรรกมล ลีวาณิชย์  

เขมรัฐ ทรงอยู่ แสงจันทร์ ลี 
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซิต้ีแบงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

30 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

31 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า  (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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