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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
 

บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ของกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท 
อินเวส 6 เดือน4 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 

 
       บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 พฤศจิกายน 2562) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KTSIV6M4 28 ม.ค. 2552 12.3455 1.29% 0.28% 0.71% 1.37% 1.29% 1.48% 1.96% 1.96% 

Benchmark - - 2.48% 0.61% 1.41% 2.62% 2.46% 2.52% 2.96% 3.01% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 0.12% 0.11% 0.14% 0.12% 0.11% 0.11% 0.13% 0.13% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 0.15% 0.12% 0.17% 0.15% 0.13% 0.13% 0.17% 0.17% 
หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ที่มีอายุ 6 เดือน + ส่วนต่างของตราสารหน้ี
ภาคเอกชนเทียบกับพันธบัตร (Spread) ซ่ึงอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

KTSIV6M4 1.71% 1.37% 2.63% 3.09% 2.70% 2.62% 1.99% 1.45% 1.29% 1.17% 

Benchmark 3.31% 2.44% 3.44% 4.00% 3.74% 3.34% 2.82% 2.34% 2.47% 2.24% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

0.20% 0.13% 0.14% 0.13% 0.12% 0.12% 0.10% 0.08% 0.09% 0.12% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด 0.21% 0.16% 0.24% 0.19% 0.20% 0.15% 0.16% 0.11% 0.10% 0.13% 

ผลการดำเนินงานปี 2552 เป็น % ตามช่วงเวลา 
หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ที่มีอายุ 6 เดือน + ส่วนต่าง
ของตราสารหน้ีภาคเอกชนเทียบกับพันธบัตร (Spread) ซ่ึงอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  920.75   0.36  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  49.25   0.02  

ค่านายทะเบียน  45.72   0.02  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  1.41   0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  1,017.13   0.40  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
*** ไมร่วมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

PTR = 0.00% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
 มูลค่า ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
รายละเอียดการลงทุน KTSIV6M4        มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   255,375,886.96 99.07 
 ต๋ัวแลกเงิน  
             ต๋ัวแลกเงินท่ีบริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือ 19,938,549.94 7.73 

ตลาดตราสารหนี้ 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  235,437,337.02 91.34 
 อื่นๆ   2,385,449.89 0.93 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                              2,705,137.11            1.05 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                         -319,687.22          -0.12 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 257,761,336.85 100.00 
 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4  

มูลค่า ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
กลุ่มของตราสาร      มูลค่าตามราคาตลาด        %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 235,437,337.02 91.34 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  19,938,549.94 7.74 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%           NAV 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4  

มูลค่า ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 ต๋ัวแลกเงิน บมจ. ราชธานีลสิซ่ิง     A-  19,938,549.94 
พันธบัตรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย      235,437,337.02 
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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  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
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 โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
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T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

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

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
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ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แนน่อนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
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 

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
 

1. นโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 เป็นกองทุนตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 6 

เดือน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นสูง ตราสารแห่งหนี้
ภาครัฐ ตราสารแห่งหนี้ของธนาคาร หรือเงินฝาก โดยตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return or ZRR) อายุ 6 เดือน บวกด้วยส่วนต่างของตราสารหนี้ภาคเอกชนเทียบกับ
พันธบัตร (Spread) ซ่ึงอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

 
2. สภาพตลาดในรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

ในช่วงปี 2562 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อจากความต้องการลงทุนใน
แหล่งลงทุนท่ีปลอดภัย (Safe Heaven Asset) ของนักลงทุนท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ตามกระแส Risk off จากการท่ีเศรษฐกิจ 
และเงินเฟ้อในปี 2562 มีการชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ที่ยืดเยื้อและรุนแรงกว่าที่ตลาด
คาดไว้แต่แรก ส่งผลกระทบต่อ Supply chain ในภาคการผลิต และทำให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศมีการปรับตัวลดลง การผลิต
หดตัว การลงทุนและการจ้างงานปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันลดลง และเงินเฟ้อขยายตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
IMF และ World Bank ได้มีการปรับลดคาดการณ์ GDP โลก และของประเทศต่างๆ ลงมาเป็นระยะๆ ทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยที่ GDP 
ไตรมาสที่ 1 - 3 ออกมาต่ำกว่าคาด และทำให้ กนง. ต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 2 ครั้ง ในปี 2562 เพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของ กนง. ในขณะที่ Fed มีการลดดอกเบี้ย
นโยบายลงถึง 3 ครั้ง หลังจากข้ึนดอกเบี้ย 4 ครั้งในปี 2561 

 
3. การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชี 

% of NAV วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6.99 7.74 
ตราสารหนี้ภาครัฐ 93.01 91.34 
ตราสารภาคธนาคารและอ่ืนๆ - 0.92 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 255,386,093.64 285,334,832.59

(ราคาทุนปี 2562 : 255,258,750.05 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 285,339,760.07 บาท)

เงินฝากธนาคาร 6 2,700,043.23 243,467.07

ดอกเบ้ียค้างรับ 5,143.81 101,404.17

รวมสินทรัพย์ 258,091,280.68 285,679,703.83

หน้ีสิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 321,107.21 354,716.35

หน้ีสินอ่ืน 771.57 -    

รวมหน้ีสิน 321,878.78 354,716.35
รวมสินทรัพย์สุทธิ 257,769,401.90 285,324,987.48

สินทรัพย์สุทธิ  :
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 208,788,635.51 234,281,241.60

กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (15,218,706.04) (9,681,912.34)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 5 64,199,472.43 60,725,658.22

รวมสินทรัพย์สุทธิ 257,769,401.90 285,324,987.48

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.3459 12.1787

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี (หน่วย) 20,878,863.5511 23,428,124.1607

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
งบดุล

ณ วันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พันธ บัตรธนาค ารแห่งประ เทศ ไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 31/182/62

CB20130A 235,446,539.37    92.19                -             30/1/2563

รวมพันธ บัตรธนาค ารแห่งประ เทศ ไทย 235,446,539.37  92.19               

ตั๋วแลกเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

THANI20130A 19,939,554.27      7.81                  -             30/1/2563

รวมตั๋วแลกเงิน 19,939,554.27    7.81                  

รวมเงินลงทุนท้ังสิ้น (ราค าทุน 255,258,750.05 บาท)  255,386,093.64  100.00              

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2562

ช่ือหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม
อัตราส่วนของ

มูลค่ายุติธรรม (%)
      (%)      
อัตราดอกเบ้ีย วันครบกําหนด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

หน่วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

พันธ บัตรธนาค ารแห่งประ เทศ ไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 31/182/61 

CB19131A 245,395,084.31    86.00                -             31/1/2562

รวมพันธ บัตรธนาค ารแห่งประเทศ ไทย 245,395,084.31  86.00                

ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)

BD001021 20,000,000.00      7.01                  1.50            31/1/2562

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

THANI19131A 19,939,748.28      6.99                  -             31/1/2562

รวมตั๋วแลกเงิน 39,939,748.28    14.00                

รวมเงินลงทุนท้ังสิ้น (ราค าทุน 285,339,760.07 บาท)  285,334,832.59  100.00              

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2561

ช่ือหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม
อัตราส่วนของ

มูลค่ายุติธรรม (%)
      (%)      
อัตราดอกเบ้ีย วันครบกําหนด
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       หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
 
 

 
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบ้ีย 4,358,670.57 4,337,641.52

รวมรายได้จากการลงทุน 4,358,670.57 4,337,641.52

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7, 8 920,754.73 814,772.98

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 49,251.52 54,985.52

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 8 45,722.40 149,833.91    

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 627.21 1,420.00

ภาษีเงินได้ 771.57 -    

รวมค่ าใช้ จ่าย 1,017,127.43 1,021,012.41
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,341,543.14 3,316,629.11
รายการ กําไร (ขาดทุน)สุทธิ จากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 132,271.07 (39,458.89)

รวมรายการ กําไร (ขาดทุน)สุทธิ จากเงินลงทุน 132,271.07   (39,458.89)   
การ เพ่ิมขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน 3,473,814.21 3,277,170.22

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
งบกําไรข าดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 

หน่วย : บาท

2562 2561

การ เพ่ิมขึ้ น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,341,543.14 3,316,629.11
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 132,271.07               (39,458.89)              

การ เพ่ิมขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน 3,473,814.21 3,277,170.22

การ เพ่ิมขึ้ น(ลดลง)ของทุนท่ีได้ รับ(ท่ีรั บซ้ื อคื น)จากผู้ ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายในระหว่างปี 57,273,670.36 262,793,739.20
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (88,303,070.15) (121,837,740.22)

การ เพ่ิมขึ้ น(ลดลง)ของทุนท่ีได้ รับ(ท่ีรั บซ้ื อคื น)จากผู้ ถือหน่วยลงทุน (31,029,399.79) 140,955,998.98

การ เพ่ิมขึ้ น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิ ในระหว่างปี (27,555,585.58) 144,233,169.20
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 285,324,987.48 141,091,818.28
สินทรัพย์สุทธิ ปลายปี 257,769,401.90 285,324,987.48

หน่วย : หน่วย
2562 2561

การ เปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 23,428,124.1607 11,720,921.5222
บวก หน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายในระหว่างปี 4,671,198.3163 21,760,463.9630
หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (7,220,458.9259) (10,053,261.3245)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี 20,878,863.5511      23,428,124.1607    

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2562
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 

หน่วย : บาท
2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การ เพ่ิมขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน 3,473,814.21 3,277,170.22
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน : -

การซ้ือเงินลงทุน (495,623,445.62) (617,113,241.36)
การจําหน่ายเงินลงทุน 530,000,000.00 474,000,000.00
ส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจําหน่าย (4,295,544.36) (2,443,149.60)
การลดลงในดอกเบ้ียค้างรับ 96,260.36 191,465.16
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจา่ย (33,609.14) 167,982.14
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 771.57 -                    
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (132,271.07) 39,458.89

เ งินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 33,485,975.95 (141,880,314.55)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจําหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 57,273,670.36 262,793,739.20
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (88,303,070.15) (121,837,740.22)

เ งินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (31,029,399.79) 140,955,998.98

เ งินฝากธนาค าร เพ่ิมขึ้ น(ลดลง)สุทธิ 2,456,576.16 (924,315.57)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 243,467.07        1,167,782.64       
เ งินฝากธนาค าร  ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้ อ 6) 2,700,043.23 243,467.07

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2562
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ข้อมูลเพ่ิมเติม ** 
ไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซ่ึงไม่

รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท
2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.1787 12.0376 11.8815 11.7118 11.4745 11.1817     10.8857     10.5530 

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.1608 0.1428 0.1533 0.1708 0.2373 0.2918 0.2982 0.3343 
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน -            -            0.0001       -            -            -            -            -            
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.0064 (0.0017) 0.0027 (0.0011) -            0.0010 (0.0022) (0.0016)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.1672 0.1411 0.1561 0.1697 0.2373 0.2928 0.2960 0.3327 

มูลค่ าสินทรัพย์สุทธิ ปลายปี 12.3459    12.1787     12.0376     11.8815     11.7118     11.4745     11.1817     10.8857     

อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) 1.3591       1.1443       1.3233       1.4254       2.1859       2.5139       2.7122       3.1887       

อัตราส่วนทางการ เงินท่ีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 257,769.40 285,324.99 141,091.82 244,047.92 123,627.53 268,448.42 178,949.15 240,696.21 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) 0.3979       0.3565       0.4348       0.2985       0.3159       0.3749       0.4482       0.4040       

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย
ระหว่างปี (%) 1.7053       1.5146       1.7340       1.7330       2.5017       2.8801       3.1809       3.6078       

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี** (%) 337.0568    160.6482    153.5698    127.3508    168.3363    251.9838    280.6299    358.7505    

กองทุนเปิดกรุ งไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4
ข้ อมูลทางการ เงินท่ีสําคัญ

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศ จิกายน 2562
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กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4  
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 เป็นกองทุนรวมประเภทซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ท่ีมี
การกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุสามารถไถถ่อน
หน่วยลงทุนหรือลงทุนต่อได้ทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2552 มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วย
ละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจดัการ”) 
กองทุนฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมีความสามารถใน
การชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนฯ ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารแห่งหนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated securities) 
กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปนัผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการใน งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื ่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.2 งบการเงินนี้ได้จดัทำข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน 
รายได้ และค่าใช้จ่ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2561 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช ้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2562 กองทุนฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับซ่ึงมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
ดังกล่าว โดยมีมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ท่ี
จะมีผลบังคับใชส้ำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี ่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มใชม้าตรฐานดังกล่าวมา
ถือปฏิบัติ 

 
4. นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

- ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงได้รับโดยคำนึงถึงผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 
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- กำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจำหน่ายเงินลงทุน  
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
- กองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่าย
อย่างเป็นสาระสำคัญ 

- กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัด
ค่าเงินลงทุน 

- ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
4.3 บัญชีปรับสมดุล 

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพ่ือทำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

4.4 ภาษีเงินได้ 
กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 
ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
 

5. กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี  
 2562 2561 
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 28 ม.ค. 52) 60,747,582.82 57,430,953.71
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ม.ค. 52) (16,997.12) (16,997.12)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ม.ค. 52) (4,927.48) 34,531.41
กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปีท้ังสิ้น  60,725,658.22 57,448,488.00

 
6. เงินฝากธนาคาร    
 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย :- 

 อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) จำนวนเงิน (บาท) 
 2562 2561 2562 2561 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 0.675 0.675 2,700,043.23 243,467.07
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7. ค่าใช้จ่าย  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ) ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ :- 

  
  
 
 
 
 ค่าใช้จา่ยดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
8. รายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบญัชีท่ีสำคัญกับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกจิดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :- 
ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเดียวกับบริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเดียวกับบริษัทจัดการ 
รายการระหว่างกนัท่ีสำคญั มีดังต่อไปนี ้  

  สำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

 นโยบายการกำหนดราคา 2562 2561 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 920,754.73 814,772.98

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 45,722.40 149,833.91
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้                

  ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 

 นโยบายการกำหนดราคา 2562 2561 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 285,575.79 336,530.39

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 18,969.09 -   

ค่าใช้จ่าย  นโยบายการกำหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี 
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9. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
 กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นจำนวนเงิน 1,025.62 ล้านบาท และ1,091.11 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 
401.2735 และ 380.9910 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ตามลำดับ 

 
10. เครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนฯ เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ และออกโดยสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Credit Rating) อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ี
เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องของตราสาร โดยลักษณะของการลงทุนนี้มี
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

10.1 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ความเสี่ยงท่ีผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงิน
ต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์คุณภาพและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ  

10.2 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เกิดจากการที่กองทุนฯ ไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ใน
ราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คล่องให้เหมาะสมกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุน เพื่อมีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนฯ ทั้งนี้ แนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

10.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากข้ึนเท่านั้น ท้ังนี้ กองทุนฯ จะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอายุใกล้เคียงหรือ
เท่ากับรอบระยะเวลาการลงทุน ซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น ทำให้ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งกองทุนฯ ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาจังหวะการลงทุน
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 

 
11. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 28 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 30 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 31 นายเสรี  ระบิลทศพร    
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 32 นายกานต์  ลชิตากุล   
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 33 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 34 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 35 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
10 นายธวัช อยู่ยอด 37 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 
12 นายลวรณ แสงสนิท 39 นางสุณี  แนวพานิช 
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 40 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
14 นายธนธัช หงษ์คู 41 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
15 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 42 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 43 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
17 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 44 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
18 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 45 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
19 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    46 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
20 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  47 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
21 นางแสงจันทร์  ลี 48 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
22 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 49 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
23 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   50 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
24 นายไพรัช  มิคะเสน    51 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
25 นายสมชัย  อมรธรรม 52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
26 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    53 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 
27 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 54 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
55 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
56 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 69 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
57 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
58 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 72 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
60 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 73 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
61 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 74 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
62 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 75 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  76 นางกอบกาญจน ์ เอ่ียมจิตกุศล 
64 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 77 นายภากร  ธรรมกุล 
65 นางณัฐชนัญ วังธนากร 78 นายชินรัตน์ สังคะคุณ  
66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 79 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย     
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง  
หรือที่ website ของบลจ.ที่ http://www.ktam.co.th 

 หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ http://www.sec.or.th 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 

นางกอบกาญจน ์ เอ่ียมจิตกุศล นายภากร  ธรรมกุล 
นายชินรัตน์ สังคะคุณ  นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม 

 กลุ่มท่ี 1 สัดส่วนการถือครองร้อยละ 60.10 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

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

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 

 
 

 
                                                                                                

 

 

ผลประโยช น์ท่ีได้ รับ เหตุผลในการ รับผลประโยช น์
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซิต้ีแบงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 ธนาคารแห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารออมสิน ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคาร Credit Suisse International ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
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