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รายงานประจําป 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
 

บริษัทขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ของกองทุนเปดกรุงไทย
สมารท อินเวส 6 เดือน6 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนใหทานผูถือหนวยลงทุนไดทราบ 

 
               บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดใหความเชื่อถือและไววางใจใหบริษัทบริหารเงินทุนของทานเสมอมา  

 
                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                               บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6

   ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ตอหนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2560) 
% ตามชวงเวลา % ตอป 

Year to 
Date 

ยอนหลัง
3 เดือน 

ยอนหลัง
6 เดือน 

ยอนหลัง
1 ป 

ยอนหลัง 
3 ป 

ยอนหลัง 
5 ป 

ยอนหลัง
10 ป 

ตั้งแตวันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTSIV6M6 1 เม.ย. 2552 11.9793 1.18% 0.32% 0.65% 1.29% 1.64% 2.05% N/A 2.10% 

Benchmark - - 2.24% 0.59% 1.23% 2.43% 2.54% 2.94% N/A 3.07% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

- - 0.09% 0.14% 0.10% 0.09% 0.12% 0.12% N/A 0.15% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.13% 0.15% N/A 0.17% 

Information 
Ratio1 

- - -12.78 -8.18 -10.62 -12.91 -8.38 -8.76 N/A -6.89 

หมายเหตุ : ความผันผวนคํานวณเปน % ตอป และ Information Ratio คํานวณเปนอัตราตอป ทุกชวงเวลา 
1Information Ratio : แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง 
Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน + สวนตางของตราสารหนี้ภาคเอกชนเทียบกับ
พันธบัตร (Spread) ซ่ึงอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

 

การแสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด และคาความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป 
% ตอป 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

KTSIV6M6* N/A N/A 1.20% 1.31% 2.63% 3.12% 2.80% 2.47% 2.10% 1.46% 

Benchmark* N/A N/A 2.49% 2.35% 3.41% 3.98% 3.74% 3.29% 2.81% 2.33% 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน N/A N/A 0.23% 0.17% 0.14% 0.13% 0.13% 0.11% 0.15% 0.08% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A 0.19% 0.16% 0.24% 0.19% 0.19% 0.14% 0.16% 0.11%
* ผลการดําเนินงานป 2552 เปน % ตามชวงเวลา 
Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน + สวนตางของตราสารหนี้
ภาคเอกชนเทียบกับพันธบัตร (Spread) ซ่ึงอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 
 



 

 3

 

รายงานประจําป 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6

แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงนิ 
หนวย : พันบาท  

 รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ                     848.40  0.47 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                       34.67  0.02 

คานายทะเบียน                     113.46  0.06 

คาใชจายอื่น ๆ                         3.14  0.00 

รวมคาใชจายทั้งหมด                 999.67  0.55 
*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
**คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
*** ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

 
บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 ไมมีการซื้อขายหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงทุน 
ดังนั้น จึงไมมีคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
PTR = 0.00 เทา 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผกูพัน 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
รายละเอียดการลงทุน KTSIV6M6 มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ   200,596,946.60 100.03 
 หุนกู  
             อันดับความนาเช่ือถือ :  A  38,127,160.16 19.01 
 ตั๋วแลกเงิน  
             ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น เปนผูออก  38,118,268.49 19.01 
             ต๋ัวแลกเงินที่บริษัทเอกชนเปนผูออกและขึ้นทะเบียนในThai BMAหรือ ตลาดตราสารหนี้  34,791,966.93 17.35 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
             อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป  89,559,551.02 44.66 
 อ่ืนๆ   -68,679.89 -0.03 
 ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สินอื่นๆ                                     -68,679.89     -0.03 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ 200,528,266.71 100.00 

 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
กลุมของตราสาร   มูลคาตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 89,559,551.02 44.66 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย  76,245,428.65 38.02 
     หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade  34,791,966.93 17.35 
     เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ตํ่ากวา  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทุนในกลุม (ง)                                  15.00% NAV 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

มูลคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
 ประเภท ผูออก  อันดับความ มูลคาตาม 
 นาเช่ือถือ ราคาตลาด 
หุนกู ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  A-                   38,127,160.16  
ต๋ัวแลกเงิน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)   A-                   38,118,268.49  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น   BBB+             34,791,966.93  
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย     89,559,551.02 
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รายงานประจําป 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต 

1 ป ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซึ่งแตละสัญลักษณมี
ความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงตํ่ามาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง

มาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน
ระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
สูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน
ระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน
ในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมี
ความสามารถในการชําระหน้ีออนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย
และคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยาง
มากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ัน ทริสเรทต้ิงจะเนนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหน้ี (Recovery After 
Default) แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ันจําแนกเปน 
5 ระดับ ดังนี้ 
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T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุน
จะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะ
ส้ันในระดับที่นาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 
D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการ
ชําระหน้ีของผูออกตราสารหน้ีโดยไมรวมความเส่ียงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหน้ีเพื่อระบุวาตราสารหนี้ที่มี
เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลงอันดับ
เครดิตของผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหน้ีที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ี สวน
แนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารนั้นๆ หรือองคกรซ่ึง
รับภาระผูกพันในการชําระหน้ีของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

Positive หมายถึง อนัดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไมเปล่ียนแปลง 

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิงประกาศ
ผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญซึ่งทริสเรทต้ิงพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงิน
ขององคกรที่ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อ
เตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบดวย เหตุผล (Rationale) 
ที่แจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงด
การระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
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สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
นาเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความ
เปนไปไดมากกวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความม่ันคงยังจํากัดอยูใน
ระดับหนึ่งเทานั้น และความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น และความสามารถในการชําระ
หนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้น ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีใน
ปจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือ
ที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนด
ใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมี
สัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเช่ือถือที่กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือg
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 
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F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหน้ี
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารที่ไดรับการจัด
อันดับที่สูงกวา 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจาก
การจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ 
ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะ
ส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนัก
ลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้
แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น
ปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเปนทรัพยสินของ 

กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
 

1. นโยบายการลงทุน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 เปนกองทุนตราสารหน้ีประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 

6 เดือน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและเงินตนสูง ตราสารแหง
หนี้ภาครัฐ ตราสารแหงหนี้ของธนาคาร หรือเงินฝาก โดยตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้คํานวณจากอัตราผลตอบแทน
ของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return or ZRR) อายุ 6 เดือน บวกดวยสวนตางของตราสารหนี้ภาคเอกชน
เทียบกับพันธบัตร (Spread) ซึ่งอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) 

 
2. สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 

อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาครัฐ (ZRR Curve) รุนอายุ 6 เดือน ลดลงจาก 1.50% มาอยูที่ 1.40% และอัตรา
ผลตอบแทนเงินฝากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง อายุ 6 เดือน ยังคงอยูในชวงระหวาง 1.15-1.35% ตอป ผลตอบแทนตลาด
ตราสารหน้ีไทยปรับตัวลดลงทุกชวงอายุ เนื่องจาก กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 คร้ังติดตอกันในเดือนมีนาคม 
และเดือนเมษายน ที่ผานมา ซึ่งปจจุบันอยูที่ระดับ 1.50% ตอป โดยเปนผลมาจากความเปราะบางในการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทย 
การสงออกไมสามารถเขามาสนับสนุนไดจากเศรษฐกิจคูคาที่ชะลอกวาที่คาดและการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก การลงทุนของ
ภาคเอกชนที่ชะลอตัวเนื่องจากยังรอความชัดเจนและความตอเนื่องจากภาครัฐบาลเก่ียวกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ความ
เชื่อม่ันผูบริโภคที่ลดลง นอกจากน้ีราคาน้ํามันและราคาสินคาเกษตรที่ปรับตัวลดลงสงผลใหอัตราเงินเฟอในประเทศปรับลดลงและ
ยังอยูในระดับตํ่าตอเนื่อง สําหรับปจจัยนอกประเทศน้ัน จากปญหาหน้ีสินของกรีซที่ยังดําเนินอยูและมีทิศทางที่ยืดเย้ือ ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐหลายๆตัวที่ออกมาไมดี โดยเฉพาะ GDP ไตรมาส 4/2557 ออกมาตํ่ากวาที่ตลาดคาดการณ รวมถึงความไมแนนอน
ของเฟดในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลใหอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้นาจะยังคงอยูในระดับตํ่า
ตอไป  

 
3. การเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการลงทุนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี 

การลงทุนของกองทุนมีสัดสวนการลงทุนในตราสารภาคเอกชนปรับลดลงจาก 99.93% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 มาอยูที่ 17.35 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในขณะท่ีตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย 
เงินฝาก และอื่น ๆ ปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.07% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มาอยูที่ 82.65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559
สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม 200,361,888.15 182,106,158.05

(ราคาทุนป 2560 : 200,320,401.92 บาท)

(ราคาทุนป 2559 : 182,088,115.99 บาท)

เงินฝากธนาคาร 6 97,637.21 260,957.32

ดอกเบ้ียคางรับ 239,712.71 129,895.36

รวมสินทรัพย 200,699,238.07 182,497,010.73

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 170,971.36 150,686.01

รวมหน้ีสิน 170,971.36 150,686.01

รวมสินทรัพยสุทธิ 200,528,266.71 182,346,324.72

สินทรัพยสุทธิ :

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 167,394,491.94 154,173,417.42

กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (13,218,903.62) (15,887,500.76)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 5 46,352,678.39 44,060,408.06

รวมสินทรัพยสุทธิ 200,528,266.71 182,346,324.72

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.9793 11.8273

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (หนวย) 16,739,449.1940 15,417,341.7409

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6
งบดุล

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/182/60
CB18322A 89,559,551.02       44.70           -           22/03/2561

รวมพันธบัตร 89,559,551.02       44.70           

หุนกู

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KK18322B 38,010,370.20       18.97           1.58         22/03/2561

รวมหุนกู 38,010,370.20       18.97           

ต๋ัวแลกเงิน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
BD001010 38,000,000.00       18.97           1.60         22/03/2561

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
SC18322A 34,791,966.93       17.36           2.20         22/03/2561

รวมต๋ัวแลกเงิน 72,791,966.93       36.33           

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (ราคาทุน 200,320,401.92 บาท)  200,361,888.15     100.00         

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ชื่อหลักทรัพย มูลคายุติธรรม

อัตราสวน

ของมูลคา

ยุติธรรม (%)

      (%)     

 อัตรา

ดอกเบี้ย

วันครบ

กําหนด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

หุนกู

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
ASK17323A 30,010,791.90     16.48           2.20           23/3/2560

รวมหุนกู 30,010,791.90   16.48        

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
CPFTH17323A 39,783,246.75     21.85           -             23/3/2560

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
SC17323C 34,772,328.87     19.09           -             23/3/2560

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
SIRI17323A 39,727,931.22     21.82           -             23/3/2560

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
KTC17323A 37,811,859.31     20.76           -             23/3/2560

รวมตั๋วแลกเงิน 152,095,366.15 83.52        

รวมเงินลงทุนท้ังส้ิน (ราคาทุน 182,088,115.99 บาท)  182,106,158.05 100.00      

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ช่ือหลักทรัพย มูลคายุติธรรม

อตัราสวน

ของมูลคา

ยุติธรรม (%)

      (%)      

อตัรา

ดอกเบ้ีย

วันครบ

กําหนด
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบ้ีย 3,268,497.80 3,043,342.63

รวมรายไดจากการลงทุน 3,268,497.80 3,043,342.63

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 7, 8 848,396.68  648,861.10    

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 7 34,667.42     31,024.65       

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 8 113,459.62 41,137.93

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 3,147.92 3,132.32

รวมคาใชจาย 999,671.64 724,156.00

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 2,268,826.16 2,319,186.63

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 23,444.17 (3,839.04)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุน 23,444.17     (3,839.04)     

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 2,292,270.33 2,315,347.59

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560
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   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 

หนวย : บาท

2560 2559

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 2,268,826.16 2,319,186.63

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 23,444.17               (3,839.04)                

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 2,292,270.33 2,315,347.59

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับ(ท่ีรับซ้ือคืน)จากผูถือหนวยลงทุนระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนท่ีออกจําหนายในระหวางป 75,977,095.02 106,230,867.18

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (60,087,423.36) (53,936,900.17)

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 15,889,671.66 52,293,967.01

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 18,181,941.99 54,609,314.60

สินทรัพยสุทธิตนป 182,346,324.72 127,737,010.12

สินทรัพยสุทธิปลายป 200,528,266.71 182,346,324.72

หนวย : หนวย

2560 2559

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน (มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุนตนป 15,417,341.7409 10,960,201.0695

บวก หนวยลงทุนท่ีออกจําหนายในระหวางป 6,368,322.9383 9,053,301.0212

หัก หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (5,046,215.4852) (4,596,160.3498)

หนวยลงทุน ณ วันส้ินป 16,739,449.1940 15,417,341.7409 

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560
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        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 2,292,270.33 2,315,347.59

รายการปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิท่ีไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน : -

การซ้ือเงินลงทุน (369,446,860.63) (344,939,957.50)

การจําหนายเงินลงทุน 353,200,000.00 292,060,000.00

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในดอกเบ้ียคางรับ (109,817.35) 22,721.73

การเพิ่มข้ึนในคาใชจายคางจาย 20,285.35 72,249.20

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (23,444.17) 3,839.04

สวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนาย (1,985,425.30) (1,763,711.79)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (16,052,991.77) (52,229,511.73)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การจําหนายหนวยลงทุนในระหวางป 75,977,095.02 106,230,867.18

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (60,087,423.36) (53,936,900.17)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 15,889,671.66 52,293,967.01

เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (163,320.11) 64,455.28

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 260,957.32          196,502.04          

เงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินป (หมายเหตุขอ 6) 97,637.21 260,957.32       

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560
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ขอมูลเพิ่มเติม ** 

ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึ่ง
ไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนวย : บาท

2560 2559 2558 2557 2556 2555

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 11.8273 11.6546 11.4072      11.1301      10.8249 10.4913 

รายไดจากกิจกรรมลงทุน :-

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.1504 0.1730 0.2474 0.2774 0.3091 0.3403 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.0016 (0.0003) 0.0000 (0.0003) (0.0039) (0.0067)

รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 0.1520 0.1727 0.2474 0.2771 0.3052 0.3336 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 11.9793     11.8273     11.6546     11.4072     11.1301     10.8249     

อตัราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 1.2724        1.4813        2.1719        2.4413        2.8015        3.2094        

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 200,528.27 182,346.32 127,737.01 177,791.97 117,982.08 224,131.16 

อตัราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 0.5549        0.4633        0.3308        0.4246        0.3949        0.3310        

อตัราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 1.8143        1.9470        2.5029        2.8688        3.2321        3.6046        

อตัราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป** (%) 134.4610    221.0904    188.4151    126.5323    136.4572    183.0569    

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560
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กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 เปนกองทุนรวมประเภทซื้อคืนหนวยลงทุน โดยเปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้

ที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน ที่ไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดโครงการ โดยเปดโอกาสใหผูลงทุนสามารถไถถอน
หนวยลงทุนหรือลงทุนตอไดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 มีมูลคาโครงการ 2,000.00 ลานบาท (แบงเปน 200,000,000.0000 หนวย มูลคาหนวยละ 
10 บาท) 

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) 
กองทุนฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารแหงหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ

ในการชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนสูง และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนฯ ลงทุนได ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) ตรา
สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออก
ตราสารต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 
securities) 

กองทุนฯ มีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การ
บัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2.2 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณ
และขอสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน 
รายได และคาใชจายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกตางจากที่ประมาณการไว 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2559 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 
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3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามขอ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2560 กองทุนฯ ไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชกอนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝายบริหารของกองทุนฯ ได
ประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่
เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

- ดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงไดรับโดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่แทจริง 
- บัญชีสวนเกินและสวนต่ํามูลคาของตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดง

เปนรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ 
- กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน  
- คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินลงทุนและการวัดคาเงินลงทุน 
- เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งส้ินที่กองทุนฯ จายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 
- กองทุนฯ ใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน 

นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุนตัด
จําหนายอยางเปนสาระสําคัญ 

- กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่วัด
คาเงินลงทุน 

- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
4.3 บัญชีปรับสมดุล 

บัญชีปรับสมดุลถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อทําใหผู
ถือหนวยลงทุนมีสวนในสินทรัพยสุทธิของกิจการลงทุนหรือไดรับสวนแบงจากกิจการลงทุนเทาเทียมกันไมวาผูถือหนวย
ลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

5. กําไรสะสมจากการดําเนินงานตนป  จํานวนเงิน (บาท) 
  2560  2559 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 1 เม.ย. 52) 44,047,762.68  41,728,576.05 

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 เม.ย. 52) (5,396.68)  (5,396.68) 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 1 เม.ย. 52)  18,042.06  21,881.10 

กําไรสะสมจากการดําเนินงานตนปทั้งส้ิน  44,060,408.06  41,745,060.47 
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6. เงินฝากธนาคาร    
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคาร ประกอบดวย :- 

 อัตราดอกเบี้ยตอป (%) จํานวนเงิน(บาท) 

 2560 2559  2560 2559 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)    0.675    0.675  97,637.21  260,957.32 
7. คาใชจาย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียน (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสิน
ทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ :- 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
8. รายการบัญชีที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ
เกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

กิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย :- 
ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือเดียวกับบริษัทจัดการ 

 รายการระหวางกันที่สําคัญ มดีังตอไปนี ้ (จํานวนเงิน : บาท) 

  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 

 นโยบายการกําหนดราคา 2560 2559 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

คาธรรมเนียมการจัดการ ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 848,396.68 648,861.10 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 113,459.62 41,137.93 

คาใชจาย  นโยบายการกําหนดราคา 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกินรอยละ 0.05 ตอป 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกินรอยละ 0.12 ตอป 

คาใชจายดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูออกหลักทรัพย  

ซื้อเงินลงทุน ราคาตลาด 19,826,989.15 67,417,680.67 
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้ (จํานวนเงิน : บาท) 

  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

 นโยบายการกําหนดราคา 2560 2559

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 163,467.31 140,141.25 

 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เงินลงทุนคงเหลือ ราคาตลาด - 37,811,859.31 
9. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
 กองทุนฯ  ไดซื้ อและขายเงินลงทุนในระหวางป ส้ิน สุดวันที่  30 พฤศจิกายน  2560 และ  2559 โดยไม รวม 
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน เปนจํานวนเงิน 722.65 ลานบาท และ 631.00 ลานบาท โดยคิดเปน
อัตรารอยละ 401.1260 และ 403.6949 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป ตามลําดับ 
10. เครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนฯ  เนนการลงทุนในตราสารแห งหนี้ ที่ เสนอขายในประเทศ  และออกโดยสถาบันการเงินที่ ได รับการ 
จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) อยูในระดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) โดยบริษัทจัดการจะเปนผูกําหนดกล
ยุทธการลงทุนที่เหมาะสมกับวัฏจักรของธุรกิจ การคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ย สภาพคลองของตราสาร โดยลักษณะของการ
ลงทุนนี้มีปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนฯ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

10.1 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 
ความเ ส่ียงที่ ผู ออกตราสารไมสามารถชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ ย ไดตามกําหนดเวลาหรือชําระไมครบ 
ตามจํานวนที่สัญญาไว อยางไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร 
และทบทวนฐานะการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยางสม่ําเสมอ  

10.2 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 
เกิดจากการที่กองทุนฯ ไมสามารถจําหนายตราสารนั้นๆ ไดในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ตองการ อยางไรก็
ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองใหเหมาะสมกับประเภทลักษณะและนโยบายการ
ลงทุน เพื่อมีความคลองตัวในการบริหารกองทุนฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร 
จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

10.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
ความเส่ียงที่ราคาตราสารหนี้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขามกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มี
อายุคงเหลือยิ่งยาวเทาไหร การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหน้ีมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้ 
กองทุนฯ จะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกลเคียงหรือเทากับรอบระยะเวลาการลงทุน ซึ่งเปนตราสารหนี้ระยะส้ัน ทํา
ใหความผันผวนอยูในระดับต่ํา ซึ่งกองทุนฯ ไดทําการศึกษาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวโนมอัตราดอกเบี้ยอยาง
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ตอเนื่องโดยมีคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาจังหวะการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมอัตราดอกเบี้ยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง
จะชวยลดความเส่ียงดังกลาวได 

11. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นางรุงตวัน  อิศรพันธุ   

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    30 นางสาวประไพ  กวีวงศประเสริฐ   

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 31 นายเทอดยศ  ผจงศิลปวิวัฒน   

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายเสรี  ระบิลทศพร    

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายยืนยง  เทพจํานงค 

6 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายสมภพ  ประกายรุงทอง   

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 35 นายอมรศักดิ์  วงษเซ็ง    

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซเซอรรี่ 36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  

9 นายวัชรา  ตันตริยานนท 37 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

10 นายธวัช อยูยอด 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 

11 นางดนุชา ยินดีพิธ 39 นางสุณี  แนวพานิช 

12 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 40 นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน 

13 นายลวรณ แสงสนิท 41 นายเทิดศักดิ์  แสงวิมล    

14 นายเชิดชัย ชมพูนุกูลรัตน  42 นายกานต  ลชิตากุล   

15 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 43 นางสาววรรณรพีร  ประกอบวรรณกิจ    

16 นายวิโรจน  ตั้งเจริญ 44 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

17 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 45 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

18 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน 46 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 

19 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    47 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 

20 นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ  48 นายชัชพล  สีวลีพันธ 

21 นางแสงจันทร  ลี 49 นายกิตติศักดิ์  บุญราศรี   

22 นายคมสันติ  วงษอารี 50 นางจุฑามาส  นุชประยูร 

23 นายกฤษณ  ณ  สงขลา 51 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ 

24 นางสาวพิไลวรรณ  อองธรรมกุล   52 นางสาวสําเนา  เขียวศิริ 

25 นายไพรัช  มิคะเสน    53 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 

26 นายสมชัย  อมรธรรม 54 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 

27 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักดิ์    55 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย 

28 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 56 นางพรพิมพ  โชคเหรียญสุขชัย 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ) 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

57 นายกิตติเชษฐ  สุรเชษฐพาณิช 65 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  

58 นางสาวนิสาวาสน  กฤตยพรายภา 66 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน 

59 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 67 นางณัฐชนัญ วังธนากร 

60 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ 68 นางกอบกาญจน  เอี่ยมจิตกุศล 

61 นางสาวมณีพร ดวงมณี 69 นายชินรัตน สังคะคุณ  

62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 70 นายภากร  ธรรมกุล 

63 นางจันทรเพ็ญ มาลยสุวรรณ 71 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตติ์ชัย 

64 นายวิชชุพงศ  เจริญเอี่ยม 72 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

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

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

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

รอบปบัญชีระหวาง วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

วันที ่ รายละเอียด การดําเนนิการแกไข 
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รายงานรายชื่อผูจัดการกองทนุของ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ผูจัดการกองทนุหลัก ผูจัดการกองทนุสํารอง 

นางกอบกาญจน  เอี่ยมจิตกุศล นายภากร  ธรรมกุล 

นายชินรัตน สังคะคุณ  นางสาวกุลณัฐฐา  อภปิริกิตต์ิชัย 
  นายกฤษณ  ณ  สงขลา 

 
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม 

 กลุมที่ 1 สัดสวนการถือครองรอยละ 52.14 
"ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล  

ไดที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th" 
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การรับผลประโยชนตอบแทน เนื่องจากการใชบริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

 
 

 

 

ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซิต้ีแบงก ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารดอยซ แบงก เอจี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอ็น.วี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

12 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

13 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

16 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

17 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

19 ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารออมสิน ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคาร Credit Suisse International ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน
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