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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

 
เรียน     ทานผูถือหนวยลงทุน 
             กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
 
  บริษัทขอนําสง  “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนต้ังแต วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนเปนอยางสูง ที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทบริหารเงินลงทุนของทาน บริษัท
ยังคงยืนยันในความต้ังใจและทุมเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของทานอยางมีประสิทธิภาพที่สุดตอไป 
                                                        
  
                                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                        บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลี่ยนแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ตอหนวย 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน (สิน้สุด ณ 31 พฤษภาคม 2561) 
% ตามชวงเวลา % ตอป 

Year to 
Date 

ยอนหลัง
3 เดือน 

ยอนหลัง
6 เดือน 

ยอนหลัง
1 ป 

ยอนหลัง 
3 ป 

ยอนหลัง 
5 ป 

ยอนหลัง
10 ป 

ตั้งแตวัน
จดทะเบียน
กองทุน

KTSIV6M6 1 เม.ย.2552 12.0383 0.39% 0.22% 0.49% 1.15% 1.40% 1.86% N/A 2.04%

Benchmark  - - 0.88% 0.46% 1.10% 2.34% 2.35% 2.78% N/A 3.02%

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

- - 0.09% 0.11% 0.09% 0.10% 0.10% 0.12% N/A 0.15% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.14% N/A 0.17% 

Information Ratio1 - - -13.19 -9.60 -13.86 -12.03 -9.51 -8.95 N/A -7.11 

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

 
 

การแสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมดวยวิธีการตามปปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด และคาความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป 

% ตอป 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

KTSIV6M6* N/A 1.20% 1.31% 2.63% 3.11% 2.79% 2.49% 2.10% 1.47% 1.28% 

Benchmark N/A 2.49% 2.35% 3.41% 3.97% 3.73% 3.32% 2.81% 2.33% 2.46% 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 0.23% 0.17% 0.14% 0.13% 0.13% 0.11% 0.15% 0.08% 0.09% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด N/A 0.19% 0.16% 0.24% 0.19% 0.19% 0.14% 0.16% 0.11% 0.10% 

* ผลการดําเนินงานป 2552 เปน % ตามชวงเวลา 
หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน + สวนตางของตราสารหนี้
ภาคเอกชนเทียบกับพันธบัตร (Spread) ซ่ึงอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 
(fund's direct expenses) 

จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  666.77  0.12 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  55.38  0.01 

คาใชจายอื่น ๆ **  0.25  0.00 

รวมคาใชจายทั้งหมด ***  722.40  0.13 
*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
**คาธรรมเนียมและคาใชจายที่แตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
***ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
 

บริษัทนายหนาที่ไดรับคานายหนาสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 ไมมีการซื้อขายหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงทุน 

ดังนั้น จึงไมมีคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
 

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

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
PTR = 0.00 เทา 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผกูพัน 
 กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
 มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
รายละเอียดการลงทุน KTSIV6M6 มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ      1,164,599,578.69 99.96 
 หุนกู  
             อันดับความนาเช่ือถือ :  AAA  220,464,105.40 18.92 
             อันดับความนาเช่ือถือ :  A  220,594,501.60 18.93 
 เงินฝากธนาคาร               
             อันดับความนาเช่ือถือ :  A  200,466,849.32 17.21 
 ตั๋วแลกเงิน  
             ต๋ัวแลกเงินที่บริษัทเอกชนเปนผูออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือ 124,193,067.75 10.66 

 ตลาดตราสารหนี ้
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
             อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป  398,881,054.62 34.24 
 อ่ืนๆ   487,927.85 0.04 

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด                                                          980,834.95              0.08                       
 ประเภทรายการคางจายหรือหนี้สินอื่นๆ                                   -492,907.10         -0.04 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ   1,165,087,506.54 100.00 

 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทนุ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 398,881,054.62 34.24 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย  641,525,456.32 55.06 
     หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกที่มีบริษัทที่ไดรับ rating ในระดับ investment grade  124,193,067.75 10.66 
     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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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

มูลคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 ประเภท ผูออก  อันดับความ มูลคาตาม 
 นาเช่ือถือ ราคาตลาด 
 หุนกู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  AA        220,464,105.40 
 หุนกู ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) A         220,594,501.60   
           เงินฝากธนาคาร ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)                                       A+            200,466,849.32        
    ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน   BBB+       124,193,067.75 

      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย     102,572,651.42 
      พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย     296,308,403.20 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต 

1 ป ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุดซ่ึงแตละสัญลักษณมี
ความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 
AA  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงตํ่ามาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง

มาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน
ระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดับตํ่า ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ
สูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูใน
ระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน
ในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเส่ียงในระดับสูง ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีอยูในเกณฑที่ไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใน
เกณฑตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหน้ีไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย
และคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยาง
มากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ัน ทริสเรทต้ิงจะเนนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหน้ี (Default 

Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหน้ี (Recovery After 
Default) แตอยางใด โดยตราสารหนี้ระยะส้ันมีอายุตํ่ากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันจําแนกเปน 
5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุน

จะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงย่ิงขึ้น 
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T2  ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะ
ส้ันในระดับที่นาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 
D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเปนอันดับเครดิตตราสารหน้ีในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้โดยไมรวมความเส่ียงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหน้ีเพื่อระบุวาตราสารหนี้ที่ มี
เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารท่ีมีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยที่ความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 
 ทริสเรทต้ิงยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปล่ียนแปลงอันดับ
เครดิตของผูออกตราสารหน้ีในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหน้ีที่อาจกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ 
สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารน้ันๆ หรือองคกร
ซึ่งรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

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

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิงประกาศ
ผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเม่ือเกิดเหตุการณสําคัญซ่ึงทริสเรทต้ิงพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจหรือการเงิน
ขององคกรที่ทริสเรทต้ิงจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อ
เตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรนั้นๆ 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) 
 
สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเช่ือถือที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดย
รัฐบาล 
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AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
นาเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความ
เปนไปไดมากกวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหน้ีอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหน้ีตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหน้ีคืน
ตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏบิัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีใน
ปจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือ
ที่มีความเส่ียง “นอยที่สุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนด
ใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเช่ือถือสูงเปนพิเศษจะมี
สัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเช่ือถือที่กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือg
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารที่ไดรับการจัด
อันดับที่สูงกวา 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจาก
การจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับ

ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ 
ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะ

ส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนัก
ลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้
แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น
ปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

(บาท)

สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,163,801,891.69 บาท) 1,162,955,878.97

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 979,340.24

ลูกหน้ี

     จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 1,645,194.43

รวมสินทรัพย 1,165,580,413.64

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 492,907.10

หน้ีสินรวม 492,907.10

สินทรัพยสุทธิ 1,165,087,506.54

สินทรัพยสุทธิ :

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 967,813,623.80

กําไรสะสม 48,815,759.97

บัญชีปรับสมดุลย 148,458,122.77

สินทรัพยสุทธิ 1,165,087,506.54

จํานวนหนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด (หนวย) 96,781,362.3800

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน (บาท) 12.0383

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

งบดุล

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

(บาท)

รายไดจากการลงทุน

รายไดดอกเบ้ีย 4,072,980.15

รายไดท้ังสิ้น 4,072,980.15

คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 666,767.55

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 55,382.07

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 0.00

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 250.00

คาใชจายท้ังสิ้น 722,399.62

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 3,350,580.53

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหวางป) (887,498.95)

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (887,498.95)

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 2,463,081.58

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

งบกําไรขาดทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

    (หนวย : บาท)

มูลคาท่ีตราไว/

จํานวนหนวย
ราคาทุน

ดอกเบ้ีย / 

เงินปนผล

คางรับ

มูลคายุติธรรม

อัตราสวน

ของมูลคา

ยุติธรรม

อัตรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

วันครบ

กําหนด

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

   พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

      ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)

         CB18920A - พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 12/182/61 103,000,000.00 102,631,706.82 0.00 102,572,651.42 8.81% 1.1800 20/09/2561

         CB19314A - พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 1/364/61 300,000,000.00 296,963,406.79 0.00 296,308,403.20 25.45% 1.3050 14/03/2562

      รวม ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT) 403,000,000.00 399,595,113.61 0.00 398,881,054.62 34.26%

   รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 403,000,000.00 399,595,113.61 0.00 398,881,054.62 34.26%

รวม พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 403,000,000.00 399,595,113.61 0.00 398,881,054.62 34.26%

เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน

   เงินฝากประจํา

      ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK)

         FD002263 - เงินฝากประจํา ธ.อาคารสงเคราะห ครบกําหนด 

20/09/2018 200,000,000.00 200,000,000.00 466,849.32 200,000,000.00 17.28% 1.2000 20/09/2561

      รวม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK) 200,000,000.00 200,000,000.00 466,849.32 200,000,000.00 17.28%

   รวม เงินฝากประจํา 200,000,000.00 200,000,000.00 466,849.32 200,000,000.00 17.28%

รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอื่นท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งข้ึน 200,000,000.00 200,000,000.00 466,849.32 200,000,000.00 17.28%

ตราสารแหงหน้ีท่ีธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก

   หุนกู

      ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT)

         CIMBT18920A - หุนกูระยะสั้น ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 8/2561 220,000,000.00 220,000,000.00 556,329.40 219,907,776.00 18.89% 1.3000 20/09/2561

      รวม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT) 220,000,000.00 220,000,000.00 556,329.40 219,907,776.00 18.89%

      ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (TISCO)

         TISCO18920B - หุนกูระยะสั้น ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 1/2561 รุนท่ี 23 220,000,000.00 220,000,000.00 620,521.00 219,973,980.60 18.90% 1.4500 20/09/2561

      รวม ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (TISCO) 220,000,000.00 220,000,000.00 620,521.00 219,973,980.60 18.90%

   รวม หุนกู 440,000,000.00 440,000,000.00 1,176,850.40 439,881,756.60 37.79%

รวม ตราสารแหงหน้ีท่ีธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก 440,000,000.00 440,000,000.00 1,176,850.40 439,881,756.60 37.79%

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

    (หนวย : บาท)

มูลคาท่ีตราไว/

จํานวนหนวย
ราคาทุน

ดอกเบ้ีย / 

เงินปนผล

คางรับ

มูลคายุติธรรม

อัตราสวน

ของมูลคา

ยุติธรรม

อัตรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

วันครบ

กําหนด

ตราสารแหงหน้ีท่ีบริษัทจํากัดเปนผูออก

   ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย)

      บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน (SC)

         SC18920A - ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด

 (มหาชน) ครบกําหนดวันท่ี 20 กันยายน 2561 125,000,000.00 124,206,778.08 0.00 124,193,067.75 10.67% 2.1000 20/09/2561

      รวม บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน (SC) 125,000,000.00 124,206,778.08 0.00 124,193,067.75 10.67%

   รวม ตั๋วแลกเงิน(ออกโดย) 125,000,000.00 124,206,778.08 0.00 124,193,067.75 10.67%

รวม ตราสารแหงหน้ีท่ีบริษัทจํากัดเปนผูออก 125,000,000.00 124,206,778.08 0.00 124,193,067.75 10.67%

รวมเงินลงทุน 1,168,000,000.00 1,163,801,891.69 1,643,699.72 1,162,955,878.97 100.00%

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเปนทรัพยสินของ 

กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 
 

1. นโยบายการลงทุน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 เปนกองทุนตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 

6 เดือน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารภาคเอกชนที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและเงินตนสูง ตราสารแหง
หนี้ภาครัฐ ตราสารแหงหนี้ของธนาคาร หรือเงินฝาก โดยตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้คํานวณจากอัตราผลตอบแทน
ของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return or ZRR) อายุ 6 เดือน บวกดวยสวนตางของตราสารหน้ีภาคเอกชน
เทียบกับพันธบัตร (Spread) ซึ่งอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) 

 
2. สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ตลาดตราสารหน้ีในชวงต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นทุกรุนอายุ 
ซึ่งเปนผลมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหน้ีตลาดเกิดใหมรวมถึงตรา
สารหนี้ไทย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนตราสารภาครัฐอายุ 6 เดือนอยูที่ประมาณ 1.49% ตอป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้น
จากประมาณ 1.41% ตอป ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

สําหรับแนวโนมตราสารหนี้คร่ึงหลังของป 2561 ทางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) คาดวาอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ไทยยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากกลางป 2561 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผานการไหลเขาออกของเงินลงทุนตางชาติ อยางไรก็ดีคาดวาอัตราผลตอบแทนของไทยจะ
ปรับขึ้นในระดับที่นอยกวา เนื่องจากการที่ยังคงมีสภาพคลองสวนเกินเหลืออยูในระบบการเงินจํานวนมาก ในขณะท่ีตราสารหน้ี
ออกใหมยังมีไมพอกับความตองการลงทุน และคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแหงประเทศไทย (กนง.) ยังมีแนวโนมที่จะ
คงดอกเบี้ยนโยบาย (R/P 1วัน) ไวที่ 1.50% ตอป ตลอดป 2561 

จากการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และภาวะตลาดตราสารหนี้ขางตน ทางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไดเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีความม่ันคงและมีสภาพคลองสูง ขณะเดียวกันจะจํากัดความเส่ียงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับอายุเฉล่ียของตราสารหน้ีในพอรตการลงทุนใหสอดคลองกับการคาดการณทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย แนวโนมเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ รวมถึงปจจัยอื่นซึ่งมีผลตอตลาดตราสารหน้ี 

 
3. การเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการลงทุนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี 

การลงทุนของกองทุนมีสัดสวนการลงทุนในตราสารภาคเอกชนลดลงจาก 17.35% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 1 
ธันวาคม 2560 มาอยูที่ 10.65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในขณะท่ีตราสารหน้ีธนาคารพาณิชย เงิน
ฝาก และ อื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 82.65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มาอยูที่ 89.35% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 28 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    29 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 30 นางรุงตวัน  อิศรพันธุ   

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 31 นางสาวประไพ  กวีวงศประเสริฐ   

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 32 นายเทอดยศ  ผจงศิลปวิวัฒน   

6 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 33 นายเสรี  ระบิลทศพร    

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 34 นายยืนยง  เทพจํานงค 

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซเซอรร่ี 35 นายสมภพ  ประกายรุงทอง   

9 นายวัชรา  ตันตริยานนท 36 นายอมรศักด์ิ  วงษเซ็ง    

10 นายธวัช อยูยอด 37 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  

11 นางดนุชา ยินดีพิธ 38 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

12 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 39 นายเอกกมล ณ ระนอง 

13 นายลวรณ แสงสนิท 40 นางสุณี  แนวพานิช 

14 นายเชิดชัย ชมพูนุกูลรัตน  41 นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน 

15 นายสุรพล โอภาสเสถียร 42 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    

16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 43 นายกานต  ลชิตากุล   

17 นายวิโรจน  ต้ังเจริญ 44 นางสาววรรณรพีร  ประกอบวรรณกิจ    

18 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 45 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

19 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน 46 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    47 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 

21 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ  48 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 

22 นางแสงจันทร  ลี 49 นายชัชพล  สีวลีพันธ 

23 นายคมสันติ  วงษอารี 50 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   

24 นายกฤษณ  ณ  สงขลา 51 นางจุฑามาส  นุชประยูร 

25 นางสาวพิไลวรรณ  อองธรรมกุล   52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    53 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 

27 นายสมชัย  อมรธรรม 54 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ) 
กองทุนเปดกรงุไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

55 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย 64 นายวิชชุพงศ  เจริญเอี่ยม 

56 นางพรพิมพ  โชคเหรียญสุขชัย 65 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  

57 นายกิตติเชษฐ  สุรเชษฐพาณิช 66 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน 

58 นางสาวนิสาวาสน  กฤตยพรายภา 67 นางณัฐชนัญ วังธนากร 

59 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 68 นางกอบกาญจน  เอี่ยมจิตกุศล 

60 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ 69 นายชินรัตน สังคะคุณ  

61 นางสาวมณีพร ดวงมณี 70 นายภากร  ธรรมกุล 
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 71 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
63 นางจันทรเพ็ญ มาลยสุวรรณ 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง 

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 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

วันที ่ รายละเอียด การดําเนนิการแกไข 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

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 ธนาคารซิตี้แบงก ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

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

9 ธนาคารดอยซ แบงก เอจี ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอน็.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 ธนาคารบีเอน็พี 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 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

19 ธนาคารแหงอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 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

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6

การรับผลประโยชนตอบแทน เน่ืองจากการใชบริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 : KTSIV6M6 

 


