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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเปิด
กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                          ขอแสดงความนับถือ 
                                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 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 

KTSE 22 ตุลาคม 2546 7.9880 0.01% 4.09% 6.14% 0.01% 3.52% -2.72% 2.27% 8.25% 
Benchmark - - 3.53% 5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.04% 5.05% 9.43%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 9.94% 8.89% 8.55% 9.94% 17.97% 15.80% 16.82% 20.15% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.02% 9.35% 9.60% 11.02% 19.69% 16.69% 15.59% 19.23% 

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวมเป็นเงิน 22.35 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KTSE 5.68% 14.83% -3.56% 12.30% 9.33% -22.51% 1.33% -8.71% 21.50% 0.01%
Benchmark -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 3.53%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

25.36% 15.96% 16.88% 17.57% 9.52% 13.69% 9.64% 27.00% 11.77% 9.94%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92% 12.05% 11.02%

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวมเป็นเงิน 22.35 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 28,909.62 1.070  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 693.83 0.025  

ค่านายทะเบียน 2,890.96 0.107  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 544.88 0.020  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 33,039.29 1.222  

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

   
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 4,518,172.91 17.00% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 1,956,979.65 7.36% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 1,931,585.93 7.27% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด 1,723,717.80 6.48% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 1,631,383.05 6.14% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,617,615.07 6.09% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 1,199,862.88 4.51% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 1,137,030.47 4.28% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,130,559.86 4.25% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 956,551.82 3.60% 

  อ่ืน ๆ 8,776,730.71 33.02% 

รวม 26,580,190.15 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
PTR = 391.48% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน KTSE       มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   2,364,049,368.00 86.57 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  79,582,510.00 2.91 
             หมวดทรัพยากร  713,057,640.00 26.11 
             หมวดเทคโนโลยี  257,970,000.00 9.45 
             หมวดธุรกิจการเงิน  386,590,960.00 14.16 
             หมวดบริการ  650,010,350.00 23.80 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  276,837,908.00 10.14 
 อื่นๆ   366,716,458.88 13.43  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              459,988,584.07 16.85  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -93,272,125.19 -3.42 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,730,765,826.88 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

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

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู        56,700,190.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      82,452,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        105,603,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง        13,696,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      202,275,775.00  
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        76,659,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส     27,689,700.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์        151,078,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา       60,328,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      56,071,848.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      145,416,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        143,220,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        49,667,410.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      165,286,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย       81,968,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        128,215,325.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม      108,600,450.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        52,560,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        105,885,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      29,915,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์       54,971,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        59,564,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        14,222,010.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      112,554,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        59,876,460.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     58,913,250.00  
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      29,193,660.00  
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์        86,338,890.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์        45,123,750.00  
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุ

ต้ังแต่ 1 ปี ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์
มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน

เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ี
อยู่ในระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ี
อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และ
อาจมีความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

(Default Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนัก

ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิต
ในระดับดังกล่าวซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 
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T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มี
เครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที ่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถ
ในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตรา
สารนั้นๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิง
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวม
กิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับ
เครดิตเดิมแต่อย่างใด ท้ังนี้ เพ่ือเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจ
ประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “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 โดย

อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้า
ประกันโดยรัฐบาล 
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AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จํากัดอยู ่ในระดับหนึ ่งเท่านั ้น และความสามารถในการชําระหนี ้ตามกําหนดอย่างต่อเนื ่องเท่านั ้น และ
ความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ
และสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้
ในปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว
จะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระ
หนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับ
การจัดอันดับท่ีสูงกว่า 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มี
การระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะ
ได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 ปิดท่ี 1,668.66 จุด ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 11.04 จุด หรือเพ่ิมข้ึน 0.67% เม่ือเทียบกับวันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือนกรกฎาคม 
2565 ที่ระดับ 1,517.51 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 71,225.80 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 202,694.41 ล้านบาท 
นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 153,882.26 ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ 45,392.09 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 
3,419.95 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 57.44% กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 51.52% สําหรับการปรับตัวของดัชนี
กลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 11.75% กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 5.45% กลุ่มพลังงานฯเพิ่มข้ึน 
1.88% กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมลดลง 4.75% และกลุ่มธนาคารลดลง 6.40%   
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ 

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

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ด
เงิน และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และ
ปัญหาความรุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ขาดแคลนทั่วโลก และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-
ยูเครนทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 

 
คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 

1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากการบริโภคภาคเอกชนท่ียังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้า
ประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง 
เร ิ ่มส่งผลกระทบผ่านอุปสงค์ต ่างประเทศที ่ชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที ่หดตัว ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง 

2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง เพื่อกดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยเฉพาะยุโรปที่เงินเฟ้อยังพุ่งสูงต่อเนื่องจาก
ราคาพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูงประกอบกับอุปสงค์ท่ีมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้ม
ชะลอลงจากอุปสงค์โดยรวมท่ีลดลง และต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
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3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่ม
เร่งตัวข้ึน โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซ่ึงนโยบายการเงินท่ีเข้มงวด
ขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ท่ัวโลก 

4. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและลดข้อจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลจีน
ท่ีส่งสัญญาณผ่อนคลายต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม 2566 จะช่วยให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในภาคบริการดีข้ึน 
อย่างไรก็ตาม หากการระบาดมีความรุนแรงขึ้นหลังการคลายมาตรการควบคุมโควิด อาจทําให้รัฐบาลจีนต้องกลับมา
ใช้นโยบายควบคุมท่ีเข้มงวดอีกครั้ง 

5. สถานการณ์ความเสี ่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเยื ้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ ซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค 

6. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มดีขึ้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่
ภาวะปกติจะช่วนหนุนให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจท่ีรายได้อิงกับการบริโภคภายในประเทศเป็นธุรกิจท่ีเติบโต
โดดเด่น ในขณะที่กลุ่มท่ีอิงรายได้จากต่างประเทศจะเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือถดถอยมากข้ึน 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก 90.29% 
เป็น 86.57% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 35.52% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 12.29% กลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม 
11.20% กลุ่มธนาคาร 10.87% และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 8.83% 
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KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด ์
Krung Thai Selective Equity Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
      หมายเหตุ 2565 บาท 2564 

สินทรัพย์          

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2565 และ 2564 ราคาทุนรวม      

        2,181,482,482.84 บาท และ 2,388,178,383.82 บาท ตามลําดับ) 2,364,049,368.00  2,533,758,528.90
เงินฝากธนาคาร       419,122,250.52  548,656,167.11
ลูกหนี้          

        จากการขายเงินลงทุน    40,836,818.00  378,448,072.93
        จากการขายหน่วยลงทุน    1,652.00  -
        ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ    33,030.81  21,455.42

 รวมสินทรัพย์    2,824,043,119.33  3,460,884,224.36
หนี้สิน          

เจ้าหนี้          

        จากการซ้ือเงินลงทุน    79,866,420.22  649,846,603.15
        จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   10,540,258.95  1,718,154.30
        ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย      2,956,529.12  3,177,902.41

 รวมหนี้สิน      93,363,208.29  654,742,659.86
สินทรัพย์สุทธิ         2,730,679,911.04  2,806,141,564.50

สินทรัพย์สุทธิ  :          

ทุนจดทะเบียน         

        หน่วยลงทุนจดทะเบียน 700,000,000 หน่วย      

              มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท   7,000,000,000.00  7,000,000,000.00

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน    5 3,415,815,372.06  3,402,808,946.63
บัญชีปรับสมดุล      5 1,130,828,698.26  1,131,824,544.60
กําไร(ขาดทุน)สะสม     7 (1,815,964,159.28)  (1,728,491,926.73)
สินทรัพย์สุทธิ       2,730,679,911.04  2,806,141,564.50

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน    7.9877  8.2398
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย)  341,857,126.8521  340,556,484.3191

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด ์
Krung Thai Selective Equity Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
  หมายเหตุ 2565 บาท 2564 

รายได้จากการลงทุน   

            รายได้เงินปันผล 72,245,198.70  69,001,223.40
            ดอกเบี้ยรับ 1,428,536.95  1,208,896.70

 รวมรายได้ 73,673,735.65  70,210,120.10
ค่าใช้จ่าย    

            ต้นทุนการทํารายการ 28,440,803.65  39,595,544.42
            ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6 28,909,616.35  30,139,973.36
            ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  6 693,830.74  723,359.37
            ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6 2,890,961.55  3,013,997.36
            ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00  120,000.00
            ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน 424,882.46  607,056.24

 รวมค่าใช้จ่าย 61,480,094.75  74,199,930.75
รายได้จากการลงทุนสุทธิ(ขาดทุน) 12,193,640.90  (3,989,810.65)
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (50,460,590.56)  526,774,103.68

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 36,986,740.08  27,237,110.89
 รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (13,473,850.48)  554,011,214.57

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน   

      ก่อนหักการแบ่งปันรายได้ (1,280,209.58)  550,021,403.92
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  17 | รายงานประจําปี 

KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด ์
Krung Thai Selective Equity Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

       2565 บาท 2564 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี     

          รายได้จากการลงทุนสุทธิ     12,193,640.90  (3,989,810.65)
          กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน   (50,460,590.56)  526,774,103.68
          กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  36,986,740.08  27,237,110.89
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงาน   (1,280,209.58)  550,021,403.92
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากผู้ถือหน่วยลงทุน     

          การขายหน่วยลงทุน     316,210,072.09  764,390,043.14
          การซ้ือคืนหน่วยลงทุน     (303,203,646.66)  (833,908,733.61)
          บัญชีปรับสมดุล      (995,846.34)  4,983,794.85
          การแบ่งปันรายได้และกําไรจากการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (86,192,022.97)  (412,047,483.85)
การเพ่ิมข้ึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากผู้ถือหน่วยลงทุน  (74,181,443.88)  (476,582,379.47)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี   (75,461,653.46)  73,439,024.45
สินทรัพย์สุทธิต้นปี     2,806,141,564.50  2,732,702,540.05
สินทรัพย์สุทธิปลายปี     2,730,679,911.04  2,806,141,564.50

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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Krung Thai Selective Equity Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ประเภทเงินลงทุน ชื่อย่อ จํานวนเงินต้น/  มูลค่ายุติธรรม 

    หลักทรัพย์  จํานวนหน่วย   (บาท) 
หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 100%   

          ธุรกิจธนาคารพาณิชย์    
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  BBL 1,116,800  165,286,400.00
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  KBANK 559,000  82,452,500.00
          ธุรกิจการค้าพาณิชย์    
 บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)  COM7 2,254,700  76,659,800.00
 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  CPALL 2,213,600  151,078,200.00
 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) CRC 1,273,800  58,913,250.00
 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) MAKRO 1,489,100  59,564,000.00
          ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 577,200  112,554,000.00
          ธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์    
 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) DELTA 175,200  145,416,000.00
          ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค    
 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)  BANPU 4,138,700  56,700,190.00
 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) EA 1,091,600  105,885,200.00
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  EGCO 304,700  52,560,750.00
 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF 3,661,100  202,275,775.00
 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) GUNKUL 2,608,800  13,696,200.00
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  PTT 3,856,100  128,215,325.00
 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จํากัด (มหาชน) PTTEP 615,300  108,600,450.00
 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  TOP 802,200  45,123,750.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ประเภทเงินลงทุน ชื่อย่อ จํานวนเงินต้น/  มูลค่ายุติธรรม 

       หลักทรัพย์  จํานวนหน่วย   (บาท) 
          ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์          

 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) BAM 1,847,700  29,193,660.00
 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 401,300  27,689,700.00

 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   KTC 1,389,300  81,968,700.00
          ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม          

 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) MINT 927,600  29,915,100.00
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  TU 2,938,900  49,667,410.00
          ธุรกิจการแพทย์           

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  BDMS 3,641,500  105,603,500.00
 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)  BH 259,300  54,971,600.00
          ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์           

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  AOT 1,909,600  143,220,000.00
          พัฒนาอสังหาริมทรัพย์           

 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)   AMATA 667,700  14,222,010.00
 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด(มหาชน)  AWC 9,504,200  59,876,460.00
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)   CPN 849,700  60,328,700.00
 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)   LH 8,721,100  86,338,890.00
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  WHA 13,743,100  56,071,848.00
 รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,181,482,482.84 บาท)    2,364,049,368.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด ์
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ประเภทเงินลงทุน ชื่อย่อ จํานวนเงินต้น/  มูลค่ายุติธรรม 

    หลักทรัพย์  จํานวนหน่วย   (บาท) 
หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 100%  

          ธุรกิจธนาคารพาณิชย์   
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  KBANK 1,091,200  154,950,400.00
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) SCB 1,119,800  142,214,600.00
          ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง    
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCC 289,100  111,592,600.00
          ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL 2,608,900  112,834,925.00
          ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง   
 บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)  CK 4,077,600  93,377,040.00
          ธุรกิจการค้าพาณิชย์    
 บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)  COM7 766,500  62,661,375.00
 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) HMPRO 4,328,300  62,760,350.00
 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) MAKRO 1,484,500  62,349,000.00
          ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

      

 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 1,011,600  232,668,000.00
 บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)  JMART 1,269,000  72,967,500.00
          ธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์    
 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) HANA 295,800  26,178,300.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ประเภทเงินลงทุน ชื่อย่อ จํานวนเงินต้น/  มูลค่ายุติธรรม 

       หลักทรัพย์  จํานวนหน่วย   (บาท) 
          ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค        

 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)   BANPU 8,770,800  92,970,480.00
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)  BGRIM 2,324,200  94,130,100.00
 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน)  EA 1,193,400  114,566,400.00
 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF 2,868,000  131,211,000.00
 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  GUNKUL 14,633,200  81,945,920.00
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   PTT 5,104,300  193,963,400.00
          ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์          

 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 1,049,271  71,875,063.50
 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   KTC 1,033,000  61,205,250.00
 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)  MTC 950,400  55,836,000.00
          ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม          

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)   CBG 513,100.00  61,315,450.00
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  CPF 2,479,200  63,219,600.00
          ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร        

  บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  STARK  13,295,200  63,019,248.00
          ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์        

 บริษัท เอสซีอี แพจเกจล้ิง จํากัด (มหาชน)  SCGP 790,900  54,769,825.00
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ประเภทเงินลงทุน ชื่อย่อ จํานวนเงินต้น/  มูลค่ายุติธรรม 

       หลักทรัพย์  จํานวนหน่วย   (บาท) 
          พัฒนาอสังหาริมทรัพย์          

 บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน)   BRI 3,810,266.00  45,342,165.40
 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)  ORI 4,850,600  54,811,780.00

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  WHA 27,479,100  96,726,432.00
          ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์           

 บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน)   RCL 1,264,900.00  62,296,325.00
          ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ        

 บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)   JMART-W4 72,373  -
 รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,388,178,383.82 บาท)    2,533,758,528.90

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ ("กองทุนฯ") เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("กลต.") เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2546 และกองทุนฯ บริหารและจดัการโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการฯ") โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน 

 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(“สมาคม”) กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งออกและ
ประกาศโดยสมาคมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สําหรับเรื่องท่ีแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวไม่ได้กําหนด
ไว้กองทุนรวมจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

นอกจากนี้กองทุนรวมไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
มาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กองทุนรวมได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวด
ท่ีถือปฏิบัติ 

 
3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจําหน่ายเงินลงทุน  
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงรับ  
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิจะได้รับ  
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

3.2 การวัดค่าเงินลงทุน 
กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนราคาทุน

ของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
การวัดค่าเงินลงทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 กองทุนฯ บันทึกและแสดงมูลค่า

เงินลงทุนในรายงานการเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนด โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้ 
3.2.1 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ประเภทมีดอกเบี้ยใช้มูลค่าเงินต้นแสดงเป็นมูลค่ายุติธรรม 
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3.2.2 เงินลงทุนประเภทหุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย วัดมูลค่ายุติธรรมตามลําดับดังนี้ 
3.2.2.1 ใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด (Close Price) ของวันท่ีคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
3.2.2.2 ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Prior Price) หาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญระหว่างวันที่มี
การซ้ือขายคร้ังล่าสุดกับวันท่ีคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

3.2.2.3 ใช้ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุด (Last Bid) ของวันท่ีคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
3.2.3 เงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ 

เงินลงทุนประเภท หุ้นกู้ พันธบัตร และตราสารหนี้ระยะยาวอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คํานวณ
ราคาถึงวันคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ตามสูตรการคํานวณสําหรับตราสารดังกล่าวท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย หรือโดยบริษัทผู ้ออกหรือผู ้รับประกันการจําหน่ายตราสารดังกล่าว ในกรณีที ่ไม่มีอัตรา
ผลตอบแทนดังกล่าวให้ใช้ราคาล่าสุด 

3.3 การจ่ายเงินปันผล 
โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกําไรสะสมหรือจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นใน สินทรัพย์
สุทธิจากการดําเนินงาน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในงวดปีใด ๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมของ
กองทุนเพิ่มขึ้นในงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น หากจ่ายปันผลเกินกว่ากําไรสะสมที่มีอยู่ก็สามารถจ่ายเงินปันผลจาก
บัญชีปรับสมดุลท่ีเป็นบวก 
3.4 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเท่ากับจํานวนกําไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งปันต่อหน่วย
ของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดก่อนรายการขายหรือรับซื้อคืนคูณด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่ขาย หรือรับซื้อคืน จะถูก
บันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล" ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 
4. เงินลงทุน 

 (หน่วย : ล้านบาท)
 2565 2564 
ซ้ือขายเงินลงทุน 21,292.36 26,958.18
อัตราร้อยละต่อมูลค่าเงินลงทุนถัวเฉลี่ย 878.36 1,006.76
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5. หน่วยลงทุน 
ในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนฯ ได้มีการซ้ือขายหน่วยลงทุนดังนี้ 

  มูลค่าท่ีตราไว้  
 จํานวนหน่วย ของหน่วยลงทุน ทุนท่ีเรียก ส่วนเพิ่ม(ลด)ของ 
 ลงทุนท่ีเพ่ิม(ลด) ท่ีเพ่ิม (ลด) ชําระเพ่ิม(ลด) บัญชีปรับสมดุล 
  บาท บาท บาท 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี    
1 มกราคม 2564 347,508,353.3568 3,472,327,637.10 4,599,168,386.85 1,126,840,749.75
ขายหน่วยลงทุน ปี 2564 76,439,004.2926 764,390,043.1400 641,371,781.7300 (123,018,261.41)
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ปี 2564 (83,390,873.3303) (833,908,733.6100) (705,906,677.3500) 128,002,056.2600
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี   
1 มกราคม 2565 340,556,484.3191 3,402,808,946.6300 4,534,633,491.2300 1,131,824,544.6000
ขายหน่วยลงทุน ปี 2565 31,621,007.1809 316,210,072.0900 250,085,806.8900 (66,124,265.2000)
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ปี 2565 (30,320,364.6479) (303,203,646.6600) (238,075,227.8000) 65,128,418.8600
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี   

31 ธันวาคม 2565 341,857,126.8521 3,415,815,372.0600 4,546,644,070.3200 1,130,828,698.2600

 
6. ค่าใช้จ่าย 

6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการใน

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
6.2 ค่านายทะเบียน 

บริษ ัทหล ักทร ัพย ์จ ัดการกองทุนกร ุงไทย จ ําก ัด (มหาชน) ซึ ่งเป ็นนายทะเบ ียนค ิดค ่าธรรมเน ียม 
นายทะเบียนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
6.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์โดยคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.02568 ต่อปี 

ค่าใช ้จ ่ายดังกล่าวข ้างต ้นจะถูกคํานวณเป็นรายว ันและเร ียกเก ็บเป ็นค ่าใช ้จ ่ายจากกองทุนฯ เป็น 
รายเดือน โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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7. กําไรสะสมจากการดําเนินงาน และการแบ่งปันรายได้ และกําไรจากการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (หน่วย : บาท)
รายการ 2565 2564 

กําไรสะสมจากการดําเนินงานต้นงวด  (1,728,491,926.73) (1,866,465,846.80)
บวก(หัก)  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด (1,280,209.58) 550,021,403.92
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (86,192,022.97) (412,047,483.85)

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงานปลายงวด (1,815,964,159.28) (1,728,491,926.73)

โดยมีรายละเอียดการประกาศจ่ายปันผล ดังนี้ 
ว.ด.ป. จ่ายปันผล ผลการดําเนินงานปี 2564 อัตราต่อหน่วย จํานวนเงิน 

11 ก.พ. 2565 ณ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 0.25 86,192,022.97
 รวม  86,192,022.97

 
8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เดียวกัน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

   (หน่วย : บาท)
 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย 2,431,350.73 2,525,392.26 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 243,135.06 252,539.24 ตามเกณฑ์ท่ีระบุ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 28,909,616.35 30,139,973.36 ไว้ในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,890,961.55 3,013,997.36 

 
9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนเน้นการลงทุนตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และลงทุนบางส่วน ในเงินฝาก 
โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ การคาดการณ์แนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยสภาพคล่องของตราสาร โดยลักษณะของการลงทุนนี้มีปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
9.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการหากําไร

ของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้น ๆ 
อย่างสม่ําเสมอเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
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9.2 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่สัญญาไว้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถวิเคราะห์และคัดเลอืก
ลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีความม่ันคง และมีความเสี่ยงน้อย  

9.3 ความเสี่ยงทางตลาด (Market risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสารประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นลง การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้น
นี้ เกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่มีต่อความก้าวหน้าของบริษัทนั้น อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทที่ออกตราสาร เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวน
ของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนสามารถใช้ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ในการเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 

9.4 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตรา
สารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด แต่การท่ี
ผู้จัดการกองทุนใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ลงทุนนั้น ๆ จะสามารถ
ลดความเสี่ยงนี้ลงได้ 

9.5 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
   (หน่วย : ล้านบาท)
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 
 อัตราดอกเบี้ย 2565 อัตราดอกเบี้ย 2564 
เงินฝากธนาคาร     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.45 419.12 0.25 548.66 
9.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

 
10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอํานาจของกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

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 ี

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ยืนยง  เทพจํานงค์ ชนัต  คงพัฒนสิริ 

  รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  
  แสงจันทร์  ลี 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

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

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

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

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ 
ท่ีใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบท
วิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการ
รับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือ
พนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจ
ขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ 

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

3 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

10 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

21 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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