
 

 
 
 

 

 

ระดับความเส่ียงของกองทุน 

ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

KTSF 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
The Krung Thai Dividend Selected Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุน
ปันผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 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 

KTSF* 9 มีนาคม 2550 9.3619 -3.22% -5.57% -3.22% 3.05% -0.85% 2.39% 5.42% 8.77% 
Benchmark - - -3.83% -6.81% -3.83% 1.52% -0.28% 2.98% 6.24% 9.62%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.68% 11.84% 11.68% 11.17% 19.30% 16.36% 15.75% 18.77% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 12.31% 12.64% 12.31% 11.68% 19.75% 16.56% 15.60% 18.91% 

*กองทุนจา่ยเงินปนัผล 54 ครั้ง รวมเป็นเงิน 24.94 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KTSF* 35.91% -3.02% 18.06% -9.83% 20.94% 16.20% -8.58% 3.38% -9.05% 18.92%
Benchmark 40.53% -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

13.52% 21.84% 13.37% 13.80% 14.71% 7.41% 12.51% 9.86% 29.22% 11.60%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92% 12.05%

*กองทุนจา่ยเงินปนัผล 54 ครั้ง รวมเป็นเงิน 24.94 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 17,956.85 1.03  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 446.22 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 929.62 0.05  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ** 256.76 0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 19,589.45 1.13  

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

                                                 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

อันดับ ชื่อ 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด               724,029.14  16.80% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)               517,532.60  12.01% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)               470,428.55  10.91% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด               441,733.01  10.25% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)               195,099.40    4.53% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด               185,104.61    4.29% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด               168,262.65    3.90% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด               158,584.18    3.68% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)               155,131.55    3.60% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากัด (มหาชน)               134,344.79   3.12% 

  อ่ืน ๆ            1,160,518.39  26.92% 

รวม           4,310,768.87  100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
PTR = 86.02% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการลงทุน KTSF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   1,723,944,764.49 89.64 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  113,624,751.00 5.91 
             หมวดทรัพยากร  403,291,100.50 20.97 
             หมวดเทคโนโลยี  185,714,400.00 9.66 
             หมวดธุรกิจการเงิน  290,689,002.15 15.12 
             หมวดบริการ  435,513,921.20 22.64 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  95,110,777.50 4.94 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  199,976,157.60 10.40  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              24,654.54 0.00 
 อื่นๆ   199,297,096.50 10.36  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              212,343,983.63 11.04  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -13,046,887.13 -0.68 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,923,241,860.99 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      15,659,550.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        14,803,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์        74,514,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา        35,660,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      12,586,392.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      8,658,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค        7,459,182.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น       18,950,620.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        112,421,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ชโย กรุ๊ป       6,517,582.40 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น       4,588,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ช.การช่าง        11,922,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        14,040,810.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์        11,937,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บริทาเนีย        6,934,660.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย        8,162,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล       4,794,680.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น        8,981,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู        15,576,120.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        7,679,000.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      58,879,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป       9,301,350.00  
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        9,780,000.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      9,334,100.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      65,542,750.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)      14,154,600.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     12,297,540.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)     39,977,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        48,860,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต        8,963,675.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง        17,458,500.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)        6,732,180.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี      19,057,105.50  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        84,510,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        11,416,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        15,881,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)     2,978,240.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ       6,607,107.00 
หุ้นสามัญ บมจ. จีเอฟพีที        7,385,490.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท       10,235,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส    19,175,897.75  
หุ้นสามัญ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์      5,053,560.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        31,015,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      83,846,475.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        16,139,160.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์        5,770,395.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย     5,332,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        28,763,150.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป        2,527,305.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        12,200,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       23,013,241.50  
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      74,940,850.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        15,933,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        10,481,178.60 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      5,892,450.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        31,405,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     23,527,560.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์       5,808,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      13,263,250.00  
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      7,473,300.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        7,703,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์        16,053,710.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส        41,740,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง        6,226,175.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       13,278,725.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์        6,703,660.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      26,135,970.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม      68,489,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        56,100,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        15,249,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        28,932,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       17,917,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย        5,726,769.80 
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        5,832,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี       8,606,210.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      31,155,526.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์       12,100,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา       9,794,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์        5,367,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น       5,783,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        3,511,680.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      15,437,180.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น       7,295,616.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี      5,143,320.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        10,787,846.40 
หุ้นสามัญ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป       10,080,400.00  
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     24,654.54
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์งูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

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

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรอืตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

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

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปิดที่ 1,568.33 จุด ปรับตัวลดลง 19.46 จุด หรือลดลง 1.23% เมื่อเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ระดับ 
1,512.28 จุด มีมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ย 81,872.66 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 125,518.71 ล้านบาท นักลงทุนท่ัวไปขายสุทธิ 
23,362.40 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื ้อสุทธิ 140,314.09 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื ้อสุทธิ 8,567.20 ล้านบาท กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มการท่องเที่ยวฯเพิ่มขึ้น 23.99% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด 
คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 51.99% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีฯ
เพิ่มขึ้น 21.03% กลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 5.94% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 3.59% กลุ่มพลังงานฯเพิ่มขึ้น 1.35% และกลุ่มอาหาร
และเคร่ืองด่ืมลดลง 4.20%         
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ประสิทธิภาพของวัคซีนและการ
กระจายวัคซีนให้ประชากรได้ทั่วถึงมากขึ้นในแต่ละประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตร Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิด
ประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจท่ัวโลกทยอยฟื้นตัว 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) และประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน ปัญหาความรุนแรง และความตึงเครียด
ระหว่างประเทศ 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากอุปทานท่ีขาดแคลนท่ัวโลก ทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงิน
เฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 
1. เศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนท่ียังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโอมิครอน

คลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะท่ีปัจจัยสงครามในยูเครน มาตรการ Zero Covid และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกําลังซื้อครัวเรือน 
และเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ในขณะท่ี
จีนเริ ่มผ่อนปรนมาตรการ Lockdown พร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจให้กลับมาดําเนินการ
ตามปกติ 

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม ซึ่งตลาดคาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5-6 ครั้งในปีนี้ 
และคาดการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยต้องคอยติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และ
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การส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อ
ภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่
ภาวะปกติหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด ธุรกิจได้
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ราคาวัตุดิบพุ่งสูงข้ึนและภาวะชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานไปได้ระดับหนึ่งแล้ว อีกท้ังนักวิเคราะห์ใน
ตลาดได้ปรับประมาณการรับรู้ผลกระทบเชิงลบไปแล้วค่อนข้างมาก 

5. จํานวนผู้ติดเชื้อการแพร่ระบาดของโอมิครอน สายพันธ์ุย่อย BA.4 และ BA.5 มีแนวโน้มสูงข้ึน กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก โดยเฉพาะในจีน ซ่ึงอาจกลับมาใช้มาตรการ Lockdown อีกครั้ง กดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล มีการลงทุน
ในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลงจาก 92.45% เป็น 91.64% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 22.02% กลุ่มพาณิชย์ 
12.99% กลุ่มธนาคาร 12.59% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 9.72% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 7.16% 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
  บาท 
  หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 4.2 และ 8 1,723,944,764.49  1,469,833,857.18
เงินฝากธนาคาร 9 208,925,035.97  131,535,129.88
ลูกหนี้จากดอกเบ้ียรับและเงินปันผล 7,407.74  56,789.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 3,432,656.08  5,294,458.46
  รวมสินทรัพย์ 1,936,309,864.28  1,606,720,234.72

หนี้สิน    

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 5,608,334.47  15,055,199.03
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 5,587,181.39  116,637.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,872,487.43  1,615,992.40
  รวมหนี้สิน 13,068,003.29  16,787,828.63

สินทรัพย์สุทธิ 1,923,241,860.99  1,589,932,406.09

สินทรัพย์สุทธิ    

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  2,054,312,181.66  1,714,087,572.04
กําไร(ขาดทุน)สะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 5 (192,090,259.87)  (172,315,554.97)
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 6 61,019,939.20  48,160,389.02

สินทรัพย์สุทธิ 1,923,241,860.99  1,589,932,406.09

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.3619  9.2756

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 205,431,218.2398  171,408,757.2855
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (1) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
    2565 
     จํานวน

หน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม    ร้อยละของ  

    (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน 
หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ   
 ธนาคาร   
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) TTB-W1 46,518 24,654.54  0.01
 รวมใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 24,654.54  0.01
หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
 หุ้นสามัญ   
 ธนาคาร   
  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 442,700 58,879,100.00  3.42
  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 435,500 65,542,750.00  3.80
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) KKP 228,300 14,154,600.00  0.82
  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 602,200 9,334,100.00  0.54
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) SCB 384,400 39,977,600.00  2.32
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TISCO 105,100 9,301,350.00  0.54
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) TTB 9,998,000 12,297,540.00  0.71
 วัสดุก่อสร้าง   
  บริษัท ไดนาสต้ีเซรามิค จํากัด (มหาชน) DCC 2,645,100 7,459,182.00  0.43
  บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ จํากัด (มหาชน) EPG 270,300 2,527,305.00  0.15
  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCC 150,000 56,100,000.00  3.25
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL 888,100 41,740,700.00  2.42
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 393,800 17,917,900.00  1.04
 พาณิชย์   
  บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL 1,241,900 74,514,000.00  4.32
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC 455,500 14,803,750.00  0.86
  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) HMPRO 1,270,800 16,139,160.00  0.94
  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) GLOBAL 586,296 10,787,846.40  0.63
  บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) COM7 326,000 9,780,000.00  0.57
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) CRC 672,216 23,527,560.00  1.36
  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) MEGA 115,500 5,832,750.00  0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

P a g e  18 | รายงานประจําปี 

KTSF 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
The Krung Thai Dividend Selected Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (ต่อ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (1) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
    2565 
     จํานวน

หน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม    ร้อยละของ  

    (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 385,300 74,940,850.00  4.35
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) DTAC 351,900 15,659,550.00  0.91
  บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) INTUCH 419,900 28,763,150.00  1.67
  บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) JMART 200,700 10,235,700.00  0.59
  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SYNEX 369,900 6,732,180.00  0.39
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) TRUE 4,119,700 18,950,620.00  1.10

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (2) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
      2565 
    

 
  จํานวน

หน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม    ร้อยละของ  

      (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน 
 ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์       

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) DELTA  26,000 8,658,000.00  0.50
  บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) HANA  144,600 5,892,450.00  0.34
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) KCE  263,600 15,881,900.00  0.92
 พลังงานและสาธารณูปโภค       

  บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) BANPU  1,236,200 15,576,120.00  0.90
  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) BCP  287,400 8,981,250.00  0.52
  บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) OR  1,024,940 26,135,970.00  1.52
  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT  2,485,600 84,510,400.00  4.90
  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP  429,400 68,489,300.00  3.97
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) EGCO  86,400 15,249,600.00  0.88
  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP  231,800 11,937,700.00  0.69
  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) BGRIM  219,400 7,679,000.00  0.45
  บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) EA  355,000 28,932,500.00  1.68
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) GPSC  295,459 19,057,105.50  1.11
  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF  1,803,150 83,846,475.00  4.86
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) GUNKUL  3,090,000 17,458,500.00  1.01
  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) SPRC  1,275,800 15,437,180.00  0.90
 สื่อและสิ่งพิมพ์       

  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) MAJOR  458,200 10,080,400.00  0.58
  บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ONEE  553,200 5,808,600.00  0.34
  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) PLANB  874,316 5,726,769.80  0.33

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KTSF 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (ต่อ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (2) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
      2565 
    

 
  จํานวน

หน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม    ร้อยละของ  

      (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน 
 เงินทุนหลักทรัพย์       

  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ASK  196,100 6,226,175.00  0.36
  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAM  429,500 7,473,300.00  0.43
  บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) CHAYO  581,927 6,517,582.40  0.38
  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) MTC  180,200 7,703,550.00  0.45
  บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAWAD  119,250 5,783,625.00  0.34
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT  261,787 19,175,897.75  1.11
  บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC  143,200 8,162,400.00  0.48
  บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) TIDLOR  225,884 6,607,107.00  0.38
 อาหารและเครื่องด่ืม       

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) CPF  1,192,900 31,015,400.00  1.80
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) MINT  916,339 31,155,526.00  1.81
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TU  821,100 14,040,810.00  0.81
  บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) OSP  387,700 13,278,725.00  0.77
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) CBG  107,200 11,416,800.00  0.66
  บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) RBF  344,000 5,332,000.00  0.31

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (3) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
      2565 
    

 
  จํานวน

หน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม    ร้อยละของ  

      (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน 
 การแพทย์       

  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS  1,954,400 48,860,000.00  2.83
  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH  256,400 4,794,680.00  0.28
  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) BH  67,600 12,100,400.00  0.70
  บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) CHG  1,811,800 6,703,660.00  0.39
 บริการรับเหมาก่อสร้าง       

  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) CK  590,200 11,922,040.00  0.69
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์       

  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) AMATA  572,742 10,481,178.60  0.61
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) AP  1,220,000 12,200,000.00  0.71
  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) AWC  3,265,000 15,933,200.00  0.92
  บริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) BRI  686,600 6,934,660.00  0.40
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN  584,600 35,660,600.00  2.07
  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) LH  1,922,600 16,053,710.00  0.93
  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ORI  852,100 8,606,210.00  0.50
  บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI  188,800 3,511,680.00  0.20
  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) WHA  4,113,200 12,586,392.00  0.73
 ธุรกิจการเกษตร       

  บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) GFPT  431,900 7,385,490.00  0.43
 ขนส่งและโลจิสติกส์       

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT  1,583,400 112,421,400.00  6.52
  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM  1,515,800 13,263,250.00  0.77
  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) BTS  674,900 5,770,395.00  0.34
  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) JWD  366,200 5,053,560.00  0.29
  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) KEX  131,200 2,978,240.00  0.17
  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) WICE  447,300 5,367,600.00  0.31

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 



 

P a g e  22 | รายงานประจําปี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (ต่อ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (3) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
      2565 
    

 
  จํานวน

หน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม    ร้อยละของ  

      (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน 
 ประกันภัยและประกันชีวิต       

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) BLA  222,700 8,963,675.00  0.52
  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) TQM  92,700 4,588,650.00  0.27
 วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร       

  บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) STARK  1,688,800 7,295,616.00  0.42
 บรรจุภัณฑ์       

  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) SCGP  414,653 23,013,241.50  1.34
 ท่องเที่ยวและสันทนาการ       

  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) CENTEL  222,600 9,794,400.00  0.57
 ยานยนต์       

  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) SAT  282,600 5,143,320.00  0.30
 รวมหุ้นสามัญ    1,723,920,109.95  99.99

 รวมหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

1,723,944,764.49  100.00

   รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,718,359,189.77 บาท)    1,723,944,764.49  100.00
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  23 | รายงานประจําปี 

KTSF 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
      บาท 

    หมายเหตุ 2565  2564 

รายได้จากการลงทุน 4.1    

 รายได้เงินปันผล  43,414,752.71  34,997,963.94
 รายได้ดอกเบี้ย  367,168.37  294,161.56
  รวมรายได้  43,781,921.08  35,292,125.50

ค่าใช้จ่าย 4.1 และ 10    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13 17,956,846.03  15,810,512.03
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  446,219.08  381,950.72
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 13 929,623.18  795,730.68
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  85,000.00  85,000.00
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  4,729,208.31  4,506,442.50
  รวมค่าใช้จ่าย  24,146,896.60  21,579,635.93

รายได้สุทธิ   19,635,024.48  13,712,489.57

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน      

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากเงินลงทุน   80,756,874.97  36,816,055.38
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น-จากเงินลงทุน  (53,961,603.25)  198,028,693.72

  
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ี
ยังไม่เกิดข้ึน 

  26,795,271.72  234,844,749.10

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  46,430,296.20  248,557,238.67

หัก ภาษีเงินได้ 4.6 55,075.26  44,124.23

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้  46,375,220.94  248,513,114.44
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
The Krung Thai Dividend Selected Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

      บาท 
    หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจาก     

 การดําเนินงาน  46,375,220.94  248,513,114.44
 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือส่วนได้เสีย 12 (33,515,670.76)  (51,636,701.30)
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 11 1,389,737,131.35  1,232,243,638.74
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 11 (1,069,287,226.63)  (1,144,223,302.46)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างป ี  333,309,454.90  284,896,749.42
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี  1,589,932,406.09  1,305,035,656.67

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี  1,923,241,860.99  1,589,932,406.09

      หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน      

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)      

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี   171,408,757.2855  157,748,799.6958
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี   145,033,701.9304  146,574,291.3784
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   (111,011,240.9761)  (132,914,333.7887)

 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี   205,431,218.2398  171,408,757.2855

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
    บาท 
    2565  2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 46,430,296.20  248,557,238.67
 ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  

       
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากหรือท่ี(ใช้ไปใน)กิจกรรม
ดําเนินงาน : 

 

  การซ้ือเงินลงทุน  (1,302,840,415.04)
  การจําหน่ายเงินลงทุน  1,375,717,122.93
  การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงของเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร  52,388.52

  การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยรับ  (222.17)
  การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  2,783,047.51
  การลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน  595,060.37
  การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน  (522,465.65)
  การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (7,381,329.23)
  การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (355,758.04)

  รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  115,944,182.63

  รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  231,070,960.08

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 46,430,296.20  663,619,810.58     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
  การขายหน่วยลงทุน  1,381,686,317.89
  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (1,342,757,499.01)
  การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  (72,376,422.81)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -  (33,447,603.93)
     
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 46,430,296.20  630,172,206.65
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 696,198,316.07  66,026,109.42
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 742,628,612.27  696,198,316.07

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกําหนด
อายุของโครงการ มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน
ละ 10 บาท กองทุนได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดเม่ือ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2543 จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) นโยบายการลงทุนของกองทุน 
ได้แก่ 

1.  เน้นลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาเน้นการลงทุนในบริษัทท่ีมีลักษณะดังนี้ 

- บริษัทท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีม่ันคง มีกระแสเงินสดท่ีดีสม่ําเสมอ และมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีดี 
- ผู้บรหิารมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- ราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ําเม่ือเทียบกับปัจจัยพ้ืนฐาน 
2.  ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้นั้น บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสาร หรือตัวตราสารท่ีได้รับ

การจัดอันดับความน่าเชื ่อถือใน 4 อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ ที ่ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3.  บริษัทจัดการอาจจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  

4.  กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
5.  กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
6.  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้เปิดเผยรายงานการลงทุนดังกล่าวตามวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

- ภาวะตลาดหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง จึงทําให้ราคาตราสารทุนลดลงมาก 
- ภาวะในตลาดการเงินเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง 
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ได้ โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไข

ของโครงการ 
โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง จะจ่าย

จากผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานประจํางวดท่ีจ่าย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งรายได้จากการลงทุนสุทธิ และส่วนท่ี
สองกําไรสุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 ของทั้งสองส่วนรวมกัน หรือบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมในงวดก่อน ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
หรือจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอ่ืน หากบริษัทจัดการเห็นว่า 

1. เงินปันผลต่อหน่วยท่ีจะจ่ายในงวดนั้นมีมูลค่าต่ําเกินไป ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
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2. ผลจากการจ่ายเงินปันผลในงวดใด ทําให้มีผลกระทบกับมูลค่าหน่วยลงทุนหลังการจ่ายเงินปันผลงวดนั้นอย่างไม่
เหมาะสม 

3. กระแสเงินสดที่จะจ่ายเงินปันผลในงวดนั้นไม่เพียงพอ 
4. การจ่ายเงินปันผลในงวดปีใด ๆ ทําให้มีขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติทาง
บัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (แนวปฏิบัติทางบัญชี) นี้ข้ึนเพ่ือบังคับใช้กับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. 

แนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี โดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีกําหนดไว้ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติไม่ได้กําหนดไว้ ให้
กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย 

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วันท่ีจําหน่ายเงินลงทุน 
  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงรับ 
  เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิจะได้รับ 
  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว ใช้ราคาตามลําดับต่อไปนี้ 
1. ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะ

ตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายคร้ังล่าสุดกับวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 

3. ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดของวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใช้ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 
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เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคา
ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน 

กําไร(ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ย 

4.3 บัญชีปรับสมดุล 
ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่ง

สรร ณ วันท่ีเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 
4.4 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
4.5 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และ
หนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไป
จากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัย
ต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์
นั้น กองทุนได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรง
กับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

4.6 ภาษีเงินได้ 
กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินจากดอกเบี้ยรับตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ง

ประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
5. บญัชีปรับสมดุล 

รายการ หน่วย : บาท 
บัญชีปรับสมดุลต้นปี (1 กรกฎาคม 2564) (172,315,554.97) 
หัก การลดลงในบัญชีปรับสมดุลในระหว่างปี (19,774,704.90) 
บัญชีปรับสมดุลปลายปี (30 มิถุนายน 2565) (192,090,259.87) 

6. กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 
รายการ หน่วย : บาท 

รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 10 กรกฎาคม 2543) 517,885,382.59 
กําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 10 กรกฎาคม 2543) 1,946,740,098.72 
กําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (วันท่ีเริ่มสะสม 10 กรกฎาคม 2543) 103,318,930.61 
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน                                  (2,519,784,022.90) 
กําไรสะสมจากการดําเนินงานต้นปี (1 กรกฎาคม 2564) 48,160,389.02 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 46,375,220.94 
หัก   การแบ่งปันรายได้และกําไรจากการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (33,515,670.76) 
กําไรสะสมจากการดําเนินงานปลายปี (30 มิถุนายน 2565) 61,019,939.20 
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7. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่าย 
รายการ 2565 2564 

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย) 205,431,218.2398 171,408,757.2855 
สินทรัพย์สุทธิ (บาท) 1,923,241,860.99 1,589,932,406.09 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.3619 9.2756 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี มีดังนี้ 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 2565 2564 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 46,375,220.94 248,513,114.44 

8. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 1,724,879,378.53 1,435,550,482.40 

ขายเงินลงทุน 1,497,563,742.94 1,393,150,944.22 

9. ข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

            (หน่วย : บาท)                   

ธนาคาร 
2565 2564 

อัตราดอกเบี้ย % เงินต้น อัตราดอกเบี้ย % เงินต้น 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.25% 208,925,035.97 0.25 - 0.30% 131,535,129.88

รวม  208,925,035.97  131,535,129.88
10. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในอัตราตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนี้ 

ขนาดของกองทุน 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 1.00 
ส่วนท่ีเกิน 1,500 ล้านบาท ข้ึนไป 0.75 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0775 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผลโดยตรง 
เช่น ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากรและค่าจัดทํารายงาน   

11. หน่วยลงทุน 
กองทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนในระหว่างปีดังนี้       

รายการ 
  

2565 2564 
จํานวนหน่วย จํานวนเงิน จํานวนหน่วย จํานวนเงิน 

 (บาท)  (บาท) 
ขายหน่วยลงทุน 145,033,701.9304 1,389,737,131.35 146,574,291.3784 1,232,243,638.74 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (111,011,240.9761) (1,069,287,226.63) (132,914,333.7887) (1,144,223,302.46)
เพ่ิมข้ึนสุทธิ 34,022,460.9543 320,449,904.72 13,659,957.5897 88,020,336.28 

12. เงินปันผลจ่าย 
กองทุนจ่ายเงินปันผลสําหรับหน่วยลงทุน ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

เดือน จํานวนหน่วยลงทุน อัตราต่อหน่วย เงินปันผล 

พฤศจิกายน 2564 167,578,353.9561 0.20 33,515,670.76 

 
(หน่วย : บาท) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
เดือน จํานวนหน่วยลงทุน อัตราต่อหน่วย เงินปันผล 

กรกฎาคม 2563 172,122,335.5303 0.30 51,636,701.30 

13. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู ้ถือหุ้น และ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวมีดังนี้ 
 (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
          ค่าธรรมเนียมการจัดการ 17,956,846.03 15,810,512.03 ตามเกณฑ์ท่ีระบุใน 
   หนังสือชี้ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 929,623.18 795,730.68 ตามเกณฑ์ท่ีระบุใน 
   หนังสือชี้ชวน 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
(หน่วย : บาท) 

 2565 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 1,602,194.97 1,373,898.45 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย 84,826.70 69,606.93 

14. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่มี สภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน อย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ
ท่ี 1) 

- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา
ตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับท่ี 2) 

- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้) (ข้อมูลระดับท่ี 3) 
      (หน่วย : ล้านบาท)

 รายการ ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565     
สินทรัพย์  

ตราสารทุน 1,723.94 - - 1,723.94 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
สินทรัพย์     

ตราสารทุน 1,469.83 - - 1,469.83 
เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาด ที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด

ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้น ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง และตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายใน
ตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนอย่างเปน็ทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่อง แต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลท่ี
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สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพันธ์ในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับท่ี 3 มีข้อมูลท่ีสําคัญท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรม
และจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

         (หน่วย : บาท)

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
มีอัตราดอกเบี้ย 

มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน     
เงินฝากธนาคาร 208,925,035.97 - - 208,925,035.97 
หุ้นสามัญ - - 1,723,944,764.49 1,723,944,764.49 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 3,432,656.08 3,432,656.08 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 5,608,334.47 5,608,334.47 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน     

หน่วยลงทุน - - 5,587,181.39 5,587,181.39 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 1,872,487.43 1,872,487.43 
          (หน่วย : บาท)

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
มีอัตราดอกเบี้ย 

มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน     
เงินฝากธนาคาร 131,535,129.88 - - 131,535,129.88 
หุ้นสามัญ 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 

- 
- 

- 
- 

1,469,833,857.18 
5,294,458.46 

1,469,833,857.18 
5,294,458.46 

เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 15,055,199.03 15,055,199.03 
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน     

หน่วยลงทุน - - 116,637.20 116,637.20 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 1,615,992.40 1,615,992.40 
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ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นกองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเน่ืองจากเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรา
สาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

15. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของกองทุนฯ แล้ว เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

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 ี

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 

แสงจันทร์  ลี อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล 

  รัชวุฒิ  ชัยทรัพย์อนันต์ 
  รติรัตน์  ธัญญวานิช  
  ยืนยง  เทพจํานงค์ 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
-ไม่มี- 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

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

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
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 เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 

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

3 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KTSF 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล 
The Krung Thai Dividend Selected Fund

 


