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KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
บริษัทขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund

KTMEE

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี

วันจดทะเบียน/
ราคา
วันเปลีย่ นแปลง ต่อหน่วย
นโยบายการลงทุน (บาท)

YTD

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

1.53%
4.65%

5.31%
1.76%

7.81%
3.49%

2.10%
7.00%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
-0.88%
7.00%

14.59%

7.73%

15.89% 12.11%

N/A

N/A

N/A

8.82%

0.28%

0.29%

0.28%

N/A

N/A

N/A

0.28%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

2562

KTMEE-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-9.57% 6.61%
5.23% 7.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.19%

4.17%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.27%

0.28%

KTMEE-A
29 มีนาคม 2561 9.7881
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด
Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ปี

0.27%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี
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กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund

KTMEE

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนรวม

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการ
ลงทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

KTMEE-D
29 ตุลาคม 2561 9.6054 1.47%
Benchmark
4.65%
ความผันผวนของ
14.59%
ผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของ
0.28%
ตัวชี้วัด
กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.0903 บาทต่อหน่วย
Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ปี

5.28%
1.76%

7.76%
3.49%

1.83%
7.00%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
2.42%
7.00%

7.72%

15.89% 12.11%

N/A

N/A

N/A

9.60%

0.29%

0.28%

N/A

N/A

N/A

0.28%

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

0.27%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

2562

KTMEE-D
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-2.56% 5.72%
1.14% 7.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.74%

4.21%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.25%

0.28%

* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา
กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.0903 บาทต่อหน่วย
Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี
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KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563)

กองทุนรวม

วันจดทะเบียน/
ราคา
วันเปลีย่ นแปลง ต่อหน่วย
นโยบายการลงทุน (บาท)

KTMEE-SSF
13 กรกฎาคม 2563 9.7875
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด
Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ปี

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

% ตาม
ช่วงเวลา
ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
2.59%
0.97%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.34%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.30%

% ตามช่วงเวลา
YTD

% ต่อปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

KTMEE-SSF
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Benchmark = อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(fund's direct expenses)

จำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS A

455.21

0.05

ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS D

2.72

0.05

รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ

457.94

0.05

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

125.65

0.01

1,507.82

0.16

99.32

0.01

2,190.73

0.23

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

% ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (แยก CLASS)
CLASS A

2,177.70

0.23

CLASS D

13.03

0.23

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(fund's direct expenses)

จำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ CLASS SSF

0.00

0.01

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**

0.00

0.00

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

0.00

0.01

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
PTR = 88.62%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
KTMEE
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
907,504,601.35 93.57
หน่วยลงทุน ตราสารทุน
562,292,543.88 57.98
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้
273,297,347.98 28.18
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม
11,759,485.27
1.21
24,696,571.30
2.55
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
16,017,650.55
1.65
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก
19,441,002.37
2.00
อื่นๆ
62,334,339.04
6.43
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด
59,473,177.60
6.13
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
12,864,340.98
1.33
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
-10,003,179.54
-1.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
969,838,940.39 100.00
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KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV

ประเภท

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ผู้ออก

หน่วยลงทุนตราสารทุน
หน่วยลงทุนตราสารทุน
หน่วยลงทุนตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยลงทุนทรัพย์สินทางเลือก

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
358,066,412.68
204,226,131.20
273,297,347.98
11,759,485.27
3,848,500.00
6,162,610.20
1,500,155.00
4,720,491.10
1,529,170.00
6,102,120.00
833,525.00
8,141,298.86
1,057,351.69
6,819,000.00
19,441,002.37
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 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
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
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อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 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
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
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BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า
B (tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชำระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขของตราสารการเงิ น ตามกำหนดเวลาที ่ ไ ม่ แ น่ น อน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
(บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 853,605,941.89 บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กำไรสะสม
บัญชีปรับสมดุลย์
สินทรัพย์สุทธิ
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด(หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

907,265,568.70
59,455,970.69
264,624.15
12,780,000.00
84,340.98
979,850,504.52

6,770,000.00
2,841,986.46
8,384.59
391,193.08
10,011,564.13
969,838,940.39
990,925,169.05
(38,604,308.21)
17,518,079.55
969,838,940.39
99,092,516.8873
9.7872

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคำนวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน

NAV

จำนวนหน่วยลงทุน

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)

964,801,122.56

98,568,064.8018

9.7881

ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)

5,026,536.85

523,299.5019

9.6054

ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)

11,280.98

1,152.5836

9.7875
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กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้เงินปันผล

2,661,671.86

รายได้ดอกเบี้ย

100,041.06

รายได้ทั้งสิ้น

2,761,712.92

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

457,938.05

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

125,651.48

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1,507,818.59

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

34,212.93

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

104,795.83

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2,230,416.88

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

531,296.04

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(19,468,103.32)

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (ระหว่างปี)

86,406,634.11

รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

66,938,530.79

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย

67,469,826.83

การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)

67,037,698.18

ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)

431,847.67

ชนิดเพื่อการออม (CLASS SSF)

280.98

รวม

67,469,826.83
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กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ย /
มูลค่าที่ตราไว้/
ราคาทุน
เงินปันผล
จำนวนหน่วย
ค้างรับ
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)
FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
433,000.00 1,143,867.66 6,495.00
ฟิวเจอร์พาร์ค
รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (BBLAM)
433,000.00 1,143,867.66 6,495.00
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CPNRM)
CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
3,320,464.80 8,108,700.62
0.00
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CPNRM)
3,320,464.80 8,108,700.62
0.00
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT)
FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
2,987,628.80 4,351,826.18 52,321.10
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2,987,628.80 4,351,826.18 52,321.10
(FPT)
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)
CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
1,462,180.00 1,754,550.61 21,170.00
EGATIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ
834,776.20 1,041,391.86 17,961.69
นครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
681,900.00 6,819,000.00
0.00
น้ำตาลครบุรี
KT-AASIA-A - กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเซีย แปซิฟิก
11,070,625.36 12,700,000.00
0.00
อิควิตี้ ฟันด์-A
KT-ASHARES-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิค
12,474,932.17 12,690,000.00
0.00
วิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
KT-CHINA-A - กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
19,829,094.02 23,711,354.72
0.00
KT-ESG-A - กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสม
21,763,988.72 19,850,000.00
0.00
มูลค่า)

อัตราส่วน
มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า
ยุติธรรม

827,030.00

0.09%

827,030.00

0.09%

6,102,120.00

0.67%

6,102,120.00

0.67%

4,668,170.00

0.51%

4,668,170.00

0.51%

1,508,000.00

0.17%

1,039,390.00

0.11%

6,819,000.00

0.75%

12,910,563.29

1.42%

13,059,133.24

1.44%

26,789,502.60

2.95%

19,552,549.83

2.16%
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กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าที่ตราไว้/
จำนวนหน่วย

KTFIX-1Y3Y - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้
ระยะ 1 ถึง 3 ปี
KT-GOLD - กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์
KT-HEALTHCAR - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
เฮลธ์แคร์ ฟันด์
KTMSEQ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น MidSmall Cap
KT-OIL - KT-OIL : KTAM OIL Fund
KT-SAGA - กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค
แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น
KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A
KTSF - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล
KT-US-A - กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิค
วิตี้ ฟันด์-A
KT-WEQ - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้
ฟันด์
KT-WTAI-A - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์-A
TLGF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
(KTAM)

ราคาทุน

ดอกเบี้ย /
เงินปันผล
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม

234,773,383.49

268,113,245.59

14,241,136.28

16,927,516.19

0.00

19,441,002.37

2.14%

18,900,161.75

22,829,188.78

0.00

25,321,302.70

2.79%

13,498,277.25

13,533,533.38

0.00

15,100,927.70

1.66%

92,771,998.04

18,800,000.00

0.00

18,970,018.16

2.09%

12,170,986.32

12,150,000.00

0.00

11,759,485.27

1.30%

63,513,411.09

66,967,966.32

0.00

58,445,040.88

6.44%

61,382,647.35

51,030,000.00

0.00

47,991,409.00

5.29%

64,265,159.41

89,034,939.86

0.00 104,846,679.63

11.56%

72,616,893.38

81,544,908.46

0.00

91,213,353.61

10.05%

86,074,698.95

98,527,373.24

0.00 128,092,063.24

14.12%

2,191,710.00

3,993,182.88

804,517,959.78 822,018,151.89

0.00 273,297,347.98

0.00

30.12%

3,848,500.00

0.42%

39,131.69 880,005,269.50

97.00%
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KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าที่ตราไว้/
จำนวนหน่วย

ราคาทุน

บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)
QHPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า
1,502,439.50
2,329,728.09
อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์
1,502,439.50
2,329,728.09
แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)
บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM)
DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
5,405,550.00
9,562,510.99
โทรคมนาคม ดิจิทัล
รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
5,405,550.00
9,562,510.99
พาณิชย์ (SCBAM)
WHA Real Estate Management Co.,LTD. (WHAREM)
WHART - ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
3,759,192.22
6,091,156.46
เมี่ยม โกรท
รวม WHA Real Estate Management
3,759,192.22
6,091,156.46
Co.,LTD. (WHAREM)
รวม หน่วยลงทุน
821,926,235.10 853,605,941.89

ดอกเบี้ย /
เงินปันผล
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม

0.00

1,500,155.00

0.17%

0.00

1,500,155.00

0.17%

141,084.86

8,000,214.00

0.88%

141,084.86

8,000,214.00

0.88%

0.00

6,162,610.20

0.68%

0.00

6,162,610.20

0.68%

239,032.65 907,265,568.70 100.00%

รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

821,926,235.10 853,605,941.89

239,032.65 907,265,568.70 100.00%

รวมเงินลงทุน

821,926,235.10 853,605,941.89

239,032.65 907,265,568.70 100.00%

P a g e 16 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงิน
ลงทุนในหลายสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์ เพื่อควบคุมความผันผวนของมูลค่ากองทุน
1. สภาวะตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ปรับลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
จากไวรัส Covid-19 ที่ระบาดรุนแรงไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนช่วงเดือนมกราคม 2563 และได้กระจายไปยังภูมิภาคอื่น
อย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะหดตัวที่
ร้อยละ 4.90 ในปี 2563 การหดตัวลงที่รุนแรงทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้รัฐบาลและธนาคารกลางในหลาย
ประเทศดำเนินมาตรการฉุกเฉินในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการคลังปริมาณมหาศาลและการผ่อนคลายนโยบายทาง
การเงินอย่างมาก นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหภาพยุโรปได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินในวาระการ
ประชุมพิเศษเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางสหรัฐได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายจากกรอบร้อยละ
1.50-1.75 มาสู่ร้อยละ 0.00-0.25 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลงระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ใน
ขณะเดียวกัน เส้นอัตราผลตอบแทนรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ้นภายหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุสั้น (1-3 ปี)
ปรับตัวลงมากขึ้น โดยปรับลงเฉลี่ยประมาณ 50 bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุที่ยาว (7 – 10 ปี) ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 35 bps ส่งผลให้กลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ระยะสั้นปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มตราสารหนี้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผล
ของการดำเนินนโยบายทางการคลังและนโยบายทางการเงินที่รวดเร็ว เป็นปัจจัยที่สนับสนุนที่ดีต่อตลาดการเงินจากสภาพคล่องที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้เอกชนที่เผชิญแรงเทขายจำนวนมากในช่วงปลายเดือน
มีนาคม เริ่มปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติก่อนช่วงโควิดได้
ในส่วนของตลาดสินทรัพย์ตราสารทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปิดที่
1310.66 จุด เป็นการปรับตัวลง 29.86 จุด หรือ -2.23% เมื่อเทียบกับวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาค
การท่องเที่ยว และภาคธุรกิจการนำเข้าและส่งออกได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือ
และเยียวยาทางเศรษฐกิจแก่ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ แต่การฟื้นตัวในเชิงปัจจัยทั้งภาคการบริโภคและภาคการลงทุนยังคงเบา
บาง ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่สามของปี ส่งผลให้กระเสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติยังคง
ไหลออกอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากตลาดหุ้นทั่ว
โลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงส่งผลให้ความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคม โดยดัชนี CBOE VIX index ได้พุ่งขึ้นสูงสุดที่
82.70 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต Subprime และได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 53.60 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
และปรับตัวลงมาสู่ระดับ 26.40 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เมื่อเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2551 ได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดความผัน
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ผวนของกระแสเงินทุนในระบบ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวดัชนี MSCI All Country World Index ปิดที่ 295.71 ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.21
ในส่วนของตลาดทรัพย์สินทางเลือก ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากมาตรการ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเชิงปริมาณ ได้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่าลงมา
ประมาณร้อยละ 4.94 ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำที่นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใน
สภาวะที่ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานปิดที่ 1,968.99 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นการปรับตัวร้อยละ
23.85 เมื่อเทียบกับวันที่ 1 มีนาคม 2563 ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงสอดคล้องกับปริมาณความต้องการ
บริโภคที่ลดน้อยลงจากผลกระทบของการปิดเมืองในหลายประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไปหลายเดือนโดย ณ วันที่
31 สิงหาคม 2563 ราคาสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปิดที่ 40.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นการปรับตัวลง
4.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 10.24 เมื่อเทียบกับวันที่ 1 มีนาคม 2563
2. สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตรา
สารหนี้ร้อยละ 28.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 56.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 9.06% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่นๆ ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
บจก.กรุงไทยกฎหมาย
บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายลวรณ แสงสนิท
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช หงษ์คู
นายจารุวัฒน์ ไวศยะ
นายลือชัย ชัยปริญญา
นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์
นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์
นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล
นายกฤษณ์ ณ สงขลา
นางรุ้งตวัน อิศรพันธุ์
นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
นางแสงจันทร์ ลี
นายเสรี ระบิลทศพร

ลำดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายชัชพล สีวลีพันธ์
นายสมชัย อมรธรรม
นายไพรัช มิคะเสน
นายกานต์ ลชิตากุล
นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน
นายอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง
นายสมภพ ประกายรุ้งทอง
นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
นายสมเกียรติ เรืองอุดม
นายยืนยง เทพจำนงค์
นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย์
นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
นายพีรพงศ์ กิจจาการ
นางสุณี แนวพานิช
นางสาววิลาสินี อัศวางกูร
นางสุภากร สุจิรัตนวิมล
นายมนตรี ทวีวิทยากุล
นายสมคิด ลิขิตปริญญา
นางสาวสุวรรณา ตัถยาธิคม
นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
นายเอกกมล ณ ระนอง
นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
นายณัฏฐะ มหัทธนา
นางสาวอษรา เฉลิมมุข
นางสาวรณิดา สถานุพงษ์
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ลำดับ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางจุฑามาส นุชประยูร
71
นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์
นางณัฐชนัญ วังธนากร
72
นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิช
นายวิชชุพงศ์ เจริญเอี่ยม
73
นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ
นางสาวอธิจิต มนูชัย
74
นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา
นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ
75
นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย
นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
76
นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์
77
นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ
78
นางสาวมณีพร ดวงมณี
นางสาววารุณี ทองผิว
79
นางสาวนงค์นุช ทองสิน
นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน
80
นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น
นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์
81
นายธนพัฒน์ สุริโยดร
นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ
82
นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข
นางสาวศิวพร วุดานุพันธ์
83
นายเขมรัฐ ทรงอยู่
นางบัวทิพย์ จันทรกานต์

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของบลจ. ที่ http://www.ktam.co.th
หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
วันที่

รายละเอียด

การดำเนินการแก้ไข

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (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
จัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website
ของบริษัท
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar)
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี
ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร VTB Capital plc.
ธนาคาร Credit Suisse International
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
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(มหาชน)
24 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
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เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

P a g e 22 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

KTMEE

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
Krung Thai Mee Sup Fund
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