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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 
 บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ของกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์
หุ้นระยะยาว เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                    ขอแสดงความนับถือ 
                                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

กองทุน 

วันจด
ทะเบียน/ 

วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KSLTF 27 ธ.ค. 2549 20.9444 2.65% -4.12% -0.56% -10.23% -0.21% -3.10% 4.06% 5.96% 
Benchmark  - - 7.56% -4.63% 1.67% -3.88% 6.52% 3.82% 12.44% 11.13%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน - - 10.04% 12.10% 10.50% 11.60% 11.74% 12.53% 14.33% 16.00% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 9.14% 10.79% 9.53% 10.61% 10.13% 11.71% 15.44% 18.56% 

Information Ratio1 - - -1.72 0.52 -1.18 -1.89 -1.21 -1.14 -1.28 -0.70 

หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ีและ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 
1Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง 

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป ี

% ต่อปี

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

KSLTF 41.85% 23.78% -2.92% 26.69% 0.84% 5.93% -14.99% 15.96% 7.75% -16.12%
Benchmark 71.35% 47.80% 3.69% 40.53% -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

21.76% 12.53% 19.13% 11.75% 19.17% 13.15% 13.87% 14.41% 9.76% 12.89%

ความผันผวนของตัวช้ีวัด 25.26% 17.69% 22.54% 12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05%

หมายเหตุ : Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ีและ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,555.04 1.6049 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 40.88 0.0257 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 212.92 0.1337 

ค่าสอบบัญช ี 52.00 0.0327 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน 233.33 0.1466 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 17.69 0.0111 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ** 25.25 0.0159 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 3,137.11 1.9706 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
อันดับ ชื่อ  ค่านายหน้า (บาท)   อัตราส่วนค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  89,892.05  19.28% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  58,716.65  12.59% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  49,169.84  10.54% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  30,458.37  6.53% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  27,175.62  5.83% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  26,727.84  5.73% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  23,923.84  5.13% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  21,033.49  4.51% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  จำกัด   18,577.11  3.98% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  18,529.98  3.97% 
  อ่ืน ๆ  102,116.18  21.90% 

รวม       466,320.97  100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
PTR = 96.11% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
รายละเอียดการลงทุน KSLTF  มูลค่าตามราคาตลาด        %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   134,722,507.25 87.21 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  11,299,155.00 7.31 
             หมวดทรัพยากร  34,226,523.75 22.16 
             หมวดเทคโนโลยี  18,203,165.00 11.78 
             หมวดบริการ  43,516,813.00 28.17 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  5,560,750.00 3.60 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  21,916,100.50 14.19 
 อื่นๆ   19,753,209.63 12.79 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                            26,800,807.45           17.35 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                                                            37,804.10            0.02 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                                 -7,085,401.92           -4.58 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 154,475,716.88 100.00 

 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
      หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%  NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 ประเภท ผู้ออก   มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็ปเป้        3,020,960.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        10,870,640.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์        2,467,720.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยมิตซูวา        916,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)      688,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        9,254,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        2,297,925.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม   8,760,400.00   
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์    1,755,760.00   
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       4,644,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา        14,232,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีฟโก้        1,040,245.50 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        2,543,120.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        2,958,450.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        1,708,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี    3,284,538.75   
หุ้นสามัญ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป        2,489,240.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        107,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        4,574,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮิวแมนิก้า        1,517,820.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส    3,113,150.00   
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       3,941,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์    1,032,255.00   
หุ้นสามัญ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น        1,265,552.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        14,832,375.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อาร์ ซี แอล        1,245,216.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์    2,325,960.00   
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง    3,125,730.00   
หุ้นสามัญ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย        1,140,630.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       12,761,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม        1,378,695.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        696,875.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        8,731,150.00 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับทีน่่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผดินัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน    
 
 
 



 

P a g e  9 | รายงานประจำปี 

KSLTF 
กองทุนเปิดกรุงไทยชารอิะฮ์หุ้นระยะยาว 
The Krung Thai Shariah Long-Term Equity 

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

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
           ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ปิดท่ี 1,637.22 จุด ปรับตัวลดลง 119.19 จุด หรือลดลง 6.79% เม่ือเทียบ
กับวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนตุลาคม 2561 ที่ระดับ 1,765.06 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนธันวาคม 
2561 ที่ระดับ 1,546.62 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 51,243.08 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 83,813.82 ล้านบาท นัก
ลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิ 67,887.21 ล้านบาท นักลงทุนรายย่อยมียอดซื้อสุทธิ 12,795.79 ล้านบาท และบัญชีหลักทรัพย์มียอดซ้ือ
สุทธิ 3,130.82 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ฯ 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 23.57% กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวลดลงมากท่ีสุด คือ กลุ่มเหมืองแร่ ปรับตัวลดลง 41.92% สำหรับการปรับตัว
ของดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ กลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลดลง 18.55% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคลดลง -6.68% กลุ่มขนส่ง
และโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึน 11.60% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มข้ึน 7.56% และกลุ่มพาณิชย์เพ่ิมข้ึน 1.14% 

 
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ได้แก่ 

1. ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท่ีกลับมาทวีความรุนแรง ในเดือนสิงหาคม 2562 เม่ือ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนปล่อยให้หยวนอ่อน
ค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี และประกาศระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพ่ือตอบโต้รัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีขู่
เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 

2. ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีเพ่ิมข้ึนเม่ือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield 
curve ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว หลายรอบในเดือนสิงหาคม 
2562 อีกทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง กระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิ
โตรเคมี 

3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มา
อยู่ท่ีระดับ 1.5% กระทบต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมท้ังในเดือนกันยายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ปรับลดประมาณการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 2.8% จากตัวเลขการส่งออกท่ีลดลง 

4. การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 3.16 แสนล้าน ที่สามารถกระตุ้นการลงทุนในหุ้นได้เพียงบางกลุ่มที่ได้
ประโยชน์ 

5. MSCI ปรับสัดส่วนหุ้นที่อยู่ในดัชนี MSCI Emerging Market (MSCI EM) รอบใหม่ ซึ่งมีผลหลังราคาปิดวันที่ 27 
สิงหาคม 2562 โดยปรับเพ่ิมหุ้น 5% ของ China A-Share และเพ่ิมหุ้นประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่งผลลบต่อหุ้นไทยท่ี
เงินลงทุนต่างชาติทยอยไหลออก 
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  คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 
1. เศรษฐกิจโลกยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีความชัดเจน และอาจลาม

ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการชุมนุมประท้วงท่ีฮ่องกง และความเสี่ยงเรื่อง no-deal Brexit ของอังกฤษ ซ่ึงอาจนำไปสู่
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงได้ 

2. คาดประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ของโลกจะดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อตลาด 
3. คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยการบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก เพื่อชดเชยใน

ภาคส่งออกท่ีหดตัวลง  
4. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ท่ีจะเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 คาดว่าล่าช้าไปเป็นช่วงต้นปี 2563 แต่คาดว่าจะยัง

ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบัน 
5. ตลาดจะได้รับแรงกดดันจากการปรับลดประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด และการปรับลด

น้ำหนักในตลาดหุ้นไทยของ ดัชนี MSCI Emerging Market รอบใหม่ หลังจากการเพิ่ม China inclusion factor 
จาก5% เป็น 20%ของ MSCI ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะทำให้เกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเพื่อทำการปรับ
พอร์ตตามดัชนี 

 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาวมีการ
ลงทุนในตราสารทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ิมข้ึนจาก 82.57% เป็น 87.21% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเม่ือเทียบ
กับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 25.41% กลุ่มการแพทย์ 
17.54% กลุ่มพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 14.98% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 9.31% และกลุ่มขนส่งฯ 8.73% 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบดุล 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2562  2561 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3 134,722,507.25  138,080,164.00
 (ราคาทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 140,706,735.12 บาท)   
 (ราคาทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 122,481,139.26 บาท)   
เงินฝากธนาคาร 5 26,800,807.45  25,022,994.78
ลูกหนี้จากการลงทุน     
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  37,802.05  8,448,472.36
รวมสินทรัพย์  161,561,116.75  171,551,631.14

หนี้สิน    
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน  6,798,596.10  4,005,566.47
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  -  10,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    277,363.73  313,841.23
หนี้สินอ่ืน  9,440.04  8,718.24
รวมหนี้สิน  7,085,399.87  4,338,125.94
สินทรัพย์สุทธิ  154,475,716.88  167,213,505.20

สินทรัพย์สุทธิ    
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน    
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท 73,754,838.19  71,678,914.33
 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จำนวน 7,375,483.7550 หน่วย)    
 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 จำนวน 7,167,891.3776 หน่วย)    
กำไรสะสม    
 ยังไม่ได้จัดสรร  46,520,246.45  63,662,938.09
 บัญชีปรับสมดุล 2.8 34,200,632.24  31,871,652.78
สินทรัพย์สุทธิ   154,475,716.88  167,213,505.20
     
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย    2.5  20.9444  23.3281

 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด 7,375,483.7550 หน่วย) 
 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด 7,167,891.3776 หน่วย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

   บาท 
 จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 100.00%   
 หุ้นสามัญ - 100%   
  ธุรกิจการเกษตร - 1.02%    
   UVAN - บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 257,700  1,378,695.00
   1,378,695.00
  วัสดุก่อสร้าง - 0.51%    
   TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17,000  688,500.00
   688,500.00
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 3.45%    
   PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 86,400  4,644,000.00
   4,644,000.00
  บริการรับเหมาก่อสร้าง - 0.77%    
   SEAFCO - บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 141,530  1,040,245.50

   1,040,245.50
  พาณิชย์ - 5.18%   
   COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 70,000  1,708,000.00
   HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 267,500  4,574,250.00
   MEGA - บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 22,300  696,875.00

   6,979,125.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 9.31%    

HUMAN - บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 185,100  1,517,820.00
INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) 133,300  8,731,150.00
TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 437,700  2,297,925.00

   12,546,895.00
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - 4.20%   

HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 110,200  3,113,150.00
KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 153,200  2,543,120.00

   5,656,270.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

   บาท 
 จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 25.41%    
   BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 129,200  2,467,720.00

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำกัด (มหาชน) 46,755  3,284,538.75
PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 320,700  14,832,375.00
PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 72,400  8,760,400.00
SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 336,100  3,125,730.00
WHAUP - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์   
    จำกัด (มหาชน) 258,200  

 
1,755,760.00

   34,226,523.75
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 0.86%    
   VGI - บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 115,800  1,140,630.00
   1,140,630.00
  อาหารและเครื่องด่ืม - 7.36%   

CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 36,300  2,958,450.00
OSP - บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 105,800  3,941,050.00
SAPPE - บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 126,400  3,020,960.00

   9,920,460.00
  การแพทย์ - 17.54%   

BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 449,200  10,870,640.00
BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 99,700  12,761,600.00
   23,632,240.00

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 14.98%   
AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 4,300  107,500.00
CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 209,300  14,232,400.00
LPN - บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 182,700  1,032,255.00
PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 478,700  2,489,240.00
SF - บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 397,600  2,325,960.00

   20,187,355.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

   บาท 
 จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 8.73%    

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 416,300  1,265,552.00
   AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 123,800  9,254,050.00

RCL - บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 305,200  1,245,216.00

   11,764,818.00
  สินค้าอุตสาหกรรม - 0.68%    
   TMW - บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) 19,300  916,750.00
   916,750.00
  รวมหุ้นสามัญ   134,722,507.25
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 140,706,735.12 บาท)   134,722,507.25

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2562  2561 
รายได้จากการลงทุน 2.2   
 รายได้เงินปันผลรับ  3,943,672.62  4,535,832.76
  รวมรายได้  3,943,672.62  4,535,832.76
ค่าใช้จ่าย 2.2   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  6 2,555,035.55  2,739,227.30
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  6 40,880.63  43,827.66
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6 212,919.62  228,268.90
 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน  233,333.34  280,000.00
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  52,000.00  51,000.00
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2.4, 7 42,939.89  86,418.96
  รวมค่าใช้จ่าย  3,137,109.03  3,428,742.82
รายได้สุทธิจากการลงทุน   806,563.59  1,107,089.94
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2.2   
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  3,633,997.38  2,298,825.41
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 8 (21,583,252.61)  340,540.50
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน    
   และยังไม่เกิดข้ึน  (17,949,255.23)  2,639,365.91
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (17,142,691.64)  3,746,455.85
    
กำไรสะสมต้นปี 9 63,662,938.09  59,916,482.24
บวก การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (17,142,691.64)  3,746,455.85
กำไรสะสมปลายปี  46,520,246.45  63,662,938.09

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
 บาท 
 2562  2561 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างป ี   
 รายได้สุทธิจากการลงทุน  806,563.59  1,107,089.94
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,633,997.38  2,298,825.41
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (21,583,252.61)  340,540.50
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดำเนินงาน (17,142,691.64)  3,746,455.85
   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)  
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่ายในระหว่างป ี   
  (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 1,359,053.7440 หน่วย)   
  (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 จำนวน 1,417,371.2220 หน่วย) 13,590,537.58  14,173,712.21
 หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   
 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 1,151,461.3666 หน่วย)   
 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 จำนวน 1,680,215.5471 หน่วย) (11,514,613.72)  (16,802,155.53)
 หน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิในระหว่างปี   
 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 207,592.3774 หน่วย)   
 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 จำนวน (262,844.3251) หน่วย) 2,075,923.86  (2,628,443.32)
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุลในระหว่างปี 2,328,979.46  (4,372,876.04)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,404,903.32  (7,001,319.36)
   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (12,737,788.32)  (3,254,863.51)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 167,213,505.20  170,468,368.71
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 154,475,716.88  167,213,505.20

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 บาท 
 2562  2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
 การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (17,142,691.64)  3,746,455.85
 บวก  รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ   
   จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก   
    (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน        
 ซ้ือเงินลงทุน (167,615,254.57)  (126,829,555.52)
 ขายเงินลงทุน 153,023,656.09  155,985,172.43
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8,410,670.31  (7,375,821.74)
 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,793,029.63  4,005,566.47
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (36,477.50)  (13,174.08)
 หนี้สินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 721.80  (571.49)
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสุทธิ   
  จากค่านายหน้า (3,633,997.38)  (2,298,825.41)
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 21,583,252.61  (340,540.50)
   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (2,617,090.65)  26,878,706.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 ขายหน่วยลงทุน 28,834,010.60  33,733,341.74
 รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (24,429,107.28)  (40,734,661.10)
 เจ้าหนี้จากการซ้ือรับคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (10,000.00)  (263,186.67)
   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,394,903.32  (7,264,506.03)
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,777,812.67  19,614,199.98
เงินสด ณ วันต้นปี 25,022,994.78  5,408,794.80
เงินสด ณ วันปลายปี 26,800,807.45  25,022,994.78
ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม   
 เงินสด ณ วันปลายปี ประกอบด้วย   
  เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน 26,800,807.45  25,022,994.78
 26,800,807.45  25,022,994.78

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 บาท 

 2562 2561 2560 2559  2558 2557 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)   
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตน้ปี 23.3281 22.9409 21.0795 20.5252  24.5145 22.6303
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน   
 รายได้สุทธิจากการลงทุน  0.1122 0.1144 0.0688 0.2102  0.2119 0.2670
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทนุ 0.5053 0.2376 (0.0772) (1.4239)  (1.0295) 0.8168
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (3.0012) 0.0352 1.8698 1.7680  (3.1717) 0.8004
การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (2.3837) 0.3872 1.8614 0.5543  (3.9893) 1.8842
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 20.9444  23.3281 22.9409 21.0795  20.5252 24.5145
อัตราส่วนของการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์ 

 สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) (10.7676) 2.1951 8.6194 3.1962 (17.3595) 8.5908
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี (%) 1.9705 2.0090 2.0735 2.0672 2.0537 2.1324
อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัว

เฉลี่ยระหว่างปี (%) 2.4771 2.6576 2.3921 3.2794 2.9756 3.3498
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซ้ือขายเงิน

ลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี* (%) 96.9683 85.9145 181.4300 235.1537  314.0564 228.7560
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 159,206,917.58 170,672,818.16 170,189,600.56 161,547,278.21  162,638,353.45 153,514,327.22
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 154,475,716.88 167,213,505.20 170,468,368.71 161,335,298.36  154,354,005.44 167,382,477.39
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายปี (หน่วย) 7,375,483.7550 7,167,891.3776 7,430,735.7027 7,653,652.4376  7,520,207.2765 6,827,894.5616

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม :- 
 * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมี
สัญญาขายคืนหรือซ้ือคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างปี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 กองท ุนเป ิดกร ุ งไทยชาร ิอะฮ ์ห ุ ้นระยะยาว  (The Krung Thai Shariah Long-Term Equity Fund : KSLTF) มี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่นับถือศาสนาอิสลาม และผู้ลงทุนทั่วไป โดยส่งเสริมการ
ออมแบบผูกพันระยะยาว การลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาวผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
แต่ท้ังนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 

  กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดอายุ
ของโครงการและไม่มีการจ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2549 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 
500 ล้านบาท แบ่งเป็น 50 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสาร
ทุน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี เงินลงทุนส่วน
ที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่กองทุนจะ
ลงทุนจะต้องผ่านการหารือในหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) 
 ลักษณะพิเศษของกองทุน คือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวแล้ว (ภายหลังจากปี 2562) กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว จะถูกดำเนินการแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่มี
นโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
   งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่

ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือ
ปฏิบัติในประเทศไทย 

 2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  2.2.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
    รายได้เงินตอบแทนจากธนาคาร บันทึกเป็นรายได้เม่ือได้รับเงิน  

    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับ 
    กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
    กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
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  2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 

  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการ
จองซ้ือหุ้น) ถือพ้ืนฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์นั้น  
 กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน 
ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

 2.4  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจำปีมีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 2.5 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
 2.6 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
   ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนท่ีประมาณไว้ 

 2.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อย

ละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำคัญของกองทุน 

 2.8 บัญชีปรับสมดุล 
   ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ 

วันท่ีเกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือรับซ้ือคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 
    2.9    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
   ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
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ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน 

 2.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
   ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

2561 จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ ้นเพื ่อให้มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ 

 
3. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2562  2561 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    
 หุ้นสามัญ 140,706,735.12 134,722,507.25  122,481,139.26  138,080,164.00
รวมเงินลงทุน 140,706,735.12 134,722,507.25  122,481,139.26  138,080,164.00

 
4. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงิน 

มียอดซื้อเป็นจำนวน 167.62 ล้านบาท และ 126.83 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 153.02 ล้านบาท และ 155.99 ล้านบาท 
ตามลำดับ ซึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุน โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 105.28 และร้อยละ 
74.31 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 96.12 และร้อยละ 91.39 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
5. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 ดังนี้ 

 2562  2561 
 อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จำนวนเงิน 

บาท 
 อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จำนวนเงิน 

บาท 
ประเภทกระแสรายวัน        
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -  26,800,807.45  -  25,022,994.78
          รวม   26,800,807.45    25,022,994.78
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6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.024 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน   

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ 
    อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว เช่น ค่า

จัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ 

 
8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 บาท 
 2562  2561 

โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน ณ วันต้นปี (15,599,024.74)  (15,258,484.24)
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ    
 ณ วันสิ้นปี (5,984,227.87)  15,599,024.74
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (21,583,252.61)  340,540.50

 
9. กำไรสะสมต้นปี 
  กำไรสะสมต้นปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2562  2561 
กำไรสะสมต้นปี เริ่มสะสมตั้งแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2549   

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม 12,541,279.49  11,434,189.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 35,522,633.86  33,223,808.45
กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 15,599,024.74  15,258,484.24

กำไรสะสมต้นปีท้ังสิ้น 63,662,938.09  59,916,482.24
 

10. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 10.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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   นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การ
วัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเคร่ืองมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 

 10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
   กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้นโยบายการ

ลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยง 

10.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ  
   กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซ่ึงเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว 

10.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาท่ีกองทุน
ต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเม่ือครบกำหนด 

 
   ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 
 ไม่มีกำหนด 

ระยะเวลา 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี   รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 134,722,507.25  - - -  - 134,722,507.25
เงินฝากธนาคาร -  26,800,807.45 - -  - 26,800,807.45
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  - 37,802.05 -  - 37,802.05
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  - 6,798,596.10 -  - 6,798,596.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  - 277,363.73 -  - 277,363.73
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   ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561มีดังนี้ 
 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 
 ไม่มีกำหนด 

ระยะเวลา 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี   รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 138,080,164.00  - - -  - 138,080,164.00
เงินฝากธนาคาร -  25,022,994.78 - -  - 25,022,994.78
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  - 8,448,472.36 -  - 8,448,472.36
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  - 4,005,566.47 -  - 4,005,566.47
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน 
 หน่วยลงทุน 

 
- 

  
- 

 
10,000.00

 
- 

  
- 

 
10,000.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  - 313,841.23 -  - 313,841.23
 
 10.5 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาด

หุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของ
สินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

   กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป 
แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถที่ขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความ
เสี่ยงข้ันพ้ืนฐานท่ีอยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้ 

 10.6 มูลค่ายุติธรรม 
    เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่

แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
 
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  ในระหว่างปี กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
ชื่อกิจการที่เก่ียวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด   (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 
คณะกรรมการชาริอะฮ์  เป็นท่ีปรึกษากองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  เป็นบริษัทที ่ผ ู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ

กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น 
 
  กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :- 

 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2562  2561 
รายการระหว่างปี     
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด  
  บริษัทตัวแทนคู่สัญญาในการซ้ือขายตราสาร  
   -  ซ้ือเงินลงทุน ราคาตลาด  
    หุ้นสามัญ 35,936,427.94  26,013,271.48
   -  ขายเงินลงทุน ราคาตลาด   
    หุ้นสามัญ 24,010,574.01  26,716,227.02
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามสัญญา 2,555,035.55  2,739,227.30
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 212,919.62  228,268.90
 คณะกรรมการชาริอะฮ์    
  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน ตามรายงานการประชุม 233,333.34  280,000.00
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี     
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจา่ย 205,000.34  217,866.49
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 17,083.37  18,155.54
 คณะกรรมการชาริอะฮ์   
  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนค้างจา่ย -  23,333.33

 
12. การบริหารจัดการทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
การดำรงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ังกองทุน 

 
13. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวม เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

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

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
55 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 68 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
56 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 69 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
57 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 70 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
58 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 71 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
59 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 72 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
60 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 73 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
61 นางสาวมณีพร ดวงมณี 74 นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม 
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 75 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
63 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 76 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
64 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 77 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
65 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  78 นายชนัต  คงพัฒนสิริ 
66 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 79 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
67 นางณัฐชนัญ วังธนากร     

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง  

หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th  
หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการหรือเวป

ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 

นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม นายชนัต  คงพัฒนสิริ 
  นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 

  นางแสงจันทร์  ลี 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

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

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

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

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

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

 
  

ผลประโยช น์ท่ีได้ รั บ เหตุผลในการ รับผลประโยช น์
1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

 บริษัทท่ีให้ผลประโยช น์
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