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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
 
บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม 

เอ ไอ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

  กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-mai 8 กรกฎาคม 2558 12.9353 -3.65% -4.53% -3.65% 14.08% 16.34% 5.13% N/A 3.75% 
Benchmark - - 3.55% -9.45% 3.55% 19.83% 20.78% 3.43% N/A 0.78%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 21.80% 22.18% 21.80% 20.05% 21.57% 18.39% N/A 18.89% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 24.67% 23.03% 24.67% 20.88% 19.31% 16.46% N/A 17.01% 

Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-mai N/A N/A N/A -14.74% 24.59% -1.45% -26.14% -5.34% 21.93% 50.43%
Benchmark N/A N/A N/A -19.70% 19.72% -10.97% -32.80% -10.74% 12.57% 76.41%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A 21.35% 22.29% 12.03% 12.93% 14.06% 27.19% 16.81%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A 22.07% 18.94% 10.79% 11.64% 10.48% 22.49% 15.40%

*ผลการดําเนินงานปี 2558 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,211.85 2.14 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 14.54 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 121.18 0.21 

ค่าสอบบัญช ี 54.00 0.10 

ค่าไปรษณียากร 7.87 0.01 

ค่าสิ่งพิมพ์ 6.03 0.01 

ค่าตอบแทนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์  36.36 0.06 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 14.98 0.03 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ** 3.17 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 1,469.98 2.60 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 96,170.43 19.51% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 52,608.42 10.67% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 47,342.42 9.61% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 41,224.34 8.36% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 37,856.09 7.68% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 36,843.10 7.47% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 33,826.51 6.86% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 33,498.69 6.80% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 27,767.11 5.63% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากัด (มหาชน) 27,629.48 5.61% 

  อ่ืน ๆ 58,120.05 11.79% 

รวม    492,886.64 100.00% 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
PTR = 310.11% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการลงทุน KT-mai มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   54,874,619.95 78.67 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  6,006,045.00 8.61 
             หมวดทรัพยากร  919,410.00 1.32 
             หมวดเทคโนโลยี  27,191,041.00 38.98 
             หมวดบริการ  12,734,314.45 18.26 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  2,802,800.00 4.02 
             หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  2,635,040.00 3.78 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  2,327,209.50 3.34  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              258,760.00 0.37 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,312,250.00 1.88 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  1,312,250.00 1.88 
 อื่นๆ   13,563,725.44 19.45  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              13,563,725.44 19.45 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 69,750,595.39 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

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

 
 
 



 

P a g e  6 | รายงานประจําปี 

KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์        2,677,320.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์        2,007,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส        4,007,410.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี      919,410.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์     749,320.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เบริล 8 พลัส       4,074,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์      820,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เน็ตเบย์        2,749,880.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อาฟเตอร์ ยู        2,272,725.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีแพนเนล       1,118,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค      855,168.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป      2,562,849.45  
หุ้นสามัญ บมจ. ที คิว อาร์      1,312,250.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี      1,997,940.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก      1,198,312.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บลูบิค กรุ๊ป        4,426,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดเทค ฮับ      559,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป        2,842,390.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์       1,209,169.50 
หุ้นสามัญ บมจ. ดิทโต้       956,170.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เฮลท์ลีด       3,574,530.00 
หุ้นสามัญ บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี       751,725.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอพพลิแคด       771,840.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สหการประมูล        1,188,045.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอส พี วี ไอ       1,335,840.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว       287,980.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด        1,056,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส      1,005,606.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา       1,814,240.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป       4,824,950.00 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ. โปรเอ็น คอร์ป     174,060.00 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น บมจ.ซีแพนเนล      84,700.00 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
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 สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน 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 โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชาํระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

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

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลงัอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
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 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปิดที่ 597.65 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 92.01 จุด หรือ 
18.20% เม่ือเทียบกับวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนเมษายนปี 2565 ท่ีระดับ 691.32 จุด และมีจุดต่ําสุดของปี
ในเดือนสิงหาคมปี 2564 ท่ีระดับ 470.05 จุด  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ประสิทธิภาพของวัคซีนและการ
กระจายวัคซีนให้ประชากรได้ทั่วถึงมากขึ้นในแต่ละประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตร Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิด
ประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจท่ัวโลกทยอยฟื้นตัว 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) และประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน ปัญหาความรุนแรง และความตึงเครียด
ระหว่างประเทศ 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากอุปทานท่ีขาดแคลนท่ัวโลก ทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงิน
เฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 
1. เศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนท่ียังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโอมิครอน

คลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที ่ยว
ต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะท่ีปัจจัยสงครามในยูเครน มาตรการ Zero Covid และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกําลังซื้อครัวเรือน 
และเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ในขณะท่ี
จีนเริ ่มผ่อนปรนมาตรการ Lockdown พร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจให้กลับมาดําเนินการ
ตามปกติ 

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม ซึ่งตลาดคาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5-6 ครั้งในปีนี้ 
และคาดการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มต้นข้ึนในเดือนพฤภาคม โดยต้องคอยติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการ
ส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการ
เก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่
ภาวะปกติหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด ธุรกิจได้
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เตรียมรับมือกับสถานการณ์ราคาวัตุดิบพุ่งสูงข้ึนและภาวะชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานไปได้ระดับหนึ่งแล้ว อีกท้ังนักวิเคราะห์ใน
ตลาดได้ปรับประมาณการรับรู้ผลกระทบเชิงลบไปแล้วค่อนข้างมาก 

5. จํานวนผู้ติดเชื้อการแพร่ระบาดของโอมิครอน สายพันธ์ุย่อย BA.4 และ BA.5 มีแนวโน้มสูงข้ึน กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก โดยเฉพาะในจีน ซ่ึงอาจกลับมาใช้มาตรการ Lockdown อีกครั้ง กดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ มีการ
ลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลงจาก 94.23% เป็น 80.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบ
กับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหุ้น MAI 78.41% 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 

 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 3.3, 4 56,186,869.95  52,255,475.80
เงินฝากธนาคาร 6 14,508,785.02  4,374,785.30
ลูกหนี้    
 จากดอกเบี้ย  473.74  211.00

จากการขายเงินลงทุน      -  589,148.29
รวมสินทรัพย์  70,696,128.71  57,219,620.39

หนี้สิน    
เจ้าหนี้    

จากการซ้ือเงินลงทุน      -  902,233.24
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  23,120.35  247,387.04
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  656,245.00  402,607.75

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 262,032.22  205,590.94
หนี้สินอ่ืน 4,135.75  6,037.51
รวมหนี้สิน 945,533.32  1,763,856.48
สินทรัพย์สุทธิ 69,750,595.39  55,455,763.91

สินทรัพย์สุทธิ   
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 53,922,683.56  48,909,448.77
กําไร (ขาดทุน) สะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 3.7 (378,481.23)  (2,750,907.71)
 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 10 16,206,393.06  9,297,222.85
สินทรัพย์สุทธิ 69,750,595.39  55,455,763.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  3.8  12.9353   11.3384
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 5,392,268.3118  4,890,944.8391
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

 
ร้อยละของมูลค่า

เงินลงทุน 
หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น     
 หุ้นสามัญ     
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
   PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) 318,700 1,198,312.00  2.13
  พาณิชย์     
   AUCT - บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 155,300 1,188,045.00  2.11
   JUBILE - บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) 80,300 2,007,500.00  3.57
    3,195,545.00  5.69
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
   NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) 112,700 2,749,880.00  4.89
   SPVI - บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 290,400 1,335,840.00  2.38
    4,085,720.00  7.27
  อาหารและเครื่องด่ืม     
   AU - บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) 240,500 2,272,725.00  4.04
   TACC - บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) 399,600 2,677,320.00  4.77
   XO - บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 70,400 1,056,000.00  1.88
    6,006,045.00  10.69
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     
   STI - บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 289,275 1,209,169.50  2.15
  บริการ   
   ADD - บริษัท แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน) 21,500 559,000.00  0.99
   FSMART - บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 214,300 4,007,410.00  7.13
   HL - บริษัท เฮลท์ลีด จํากัด (มหาชน) 147,100 3,574,530.00  6.36
   LEO - บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 72,000 820,800.00  1.46
   SPA - บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 328,600 2,842,390.00  5.06
   YGG - บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 322,371 2,562,849.45  4.56
    14,366,979.45  25.57
  เงินทุนและหลักทรัพย์   
   TQR - บริษัท ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน) 90,500 1,312,250.00  2.34
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

 
ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน
  สินค้าอุปโภคบริโภค   
   IP - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) 98,600 1,814,240.00  3.23
  อุตสาหกรรม   
   KWM - บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จํากัด (มหาชน) 326,400 855,168.00  1.52
   PACO - บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จํากัด (มหาชน) 288,200 749,320.00  1.33
    1,604,488.00  2.86
  อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง   
   CPANEL - บริษัท ซีแพนเนล จํากัด (มหาชน) 169,400 1,118,040.00  1.99
  เทคโนโลยี    
   APP - บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) 241,200 771,840.00  1.37
   BBIK - บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 65,100 4,426,800  7.88
   BE8 - บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) 79,900 4,074,900.00  7.25
   DITTO - บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 17,060 929,770.00  1.65
   IIG - บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 114,200 4,824,950.00  8.59
   SECURE - บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) 15,400 287,980  0.51
   SICT - บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 281,400 1,997,940.00  3.56
   VCOM - บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 128,500 751,725.00  1.34
    18,065,905.00  32.15
  ทรัพยากร   
   PSTC - บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 483,900 919,410.00  1.64
    รวมหุ้นสามัญ (ราคาทุน  53,237,097.40 บาท) 54,896,103.95  97.70
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ     
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

   
ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จํากัด 
(มหาชน) 

121,450 1,005,606.00  1.79

    1,005,606.00  1.79
    รวมหุ้นบุริมสิทธ์ิ (ราคาทุน 1,390,946.10 บาท) 1,005,606.00  1.79

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
 

จํานวนหน่วย
(หน่วย) 

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท) 

 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
เงินลงทุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ     
  อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง     
   CPANEL-W1 - บริษัท ซีแพนเนล จํากัด (มหาชน) - 84,700.00  0.15
  เทคโนโลยี   
   DITTO-W1 - บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 480 26,400.00  0.05
   PROEN-W1 - บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน) 48,350 174,060.00  0.31
    200,460.00  0.36
    รวมใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (ราคาทุน 344,956.98 บาท) 285,160.00  0.51
 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 54,973,000.48 บาท) 56,186,869.95  100.00
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้ 3.1    
 รายได้เงินปันผล  1,107,614.17  1,172,305.51
 รายได้ดอกเบี้ย  21,147.49  14,215.29
 รวมรายได้  1,128,761.66  1,186,520.80
ค่าใช้จ่าย 3.1   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  7, 9 1,211,848.08  994,136.76
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 14,542.16  11,929.66
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 9 121,184.82  99,413.75
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  54,000.00  54,000.00
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  528,151.91  539,681.36
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 8 65,233.19  67,195.72
 รวมค่าใช้จ่าย  1,994,960.16  1,766,357.25
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  (866,198.50)  (579,836.45)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.1, 3.2   
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน  9,480,857.40  14,050,181.04
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน  (1,702,316.57)  2,354,325.84 
 รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน   
  และยังไม่เกิดข้ึน 7,778,540.83  16,404,506.88
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 
    ก่อนภาษีเงินได้ 

 
6,912,342.33 

 
15,824,670.43

หัก ภาษีเงินได้ 3.6 3,172.12  2,132.29
การเพ่ิมข้ึนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 

หลังหักภาษีเงินได้ 
 

 
6,909,170.21 

 
15,822,538.14 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 บาท 
  2565  2564 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก   
 การดําเนินงาน 6,909,170.21  15,822,538.14
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 113,365,245.17  89,216,969.27
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (105,979,583.90)  (85,559,983.07)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 14,294,831.48  19,479,524.34
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 55,455,763.91  35,976,239.57
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 69,750,595.39  55,455,763.91

  
หน่วย 

 2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน   
 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 4,890,944.8391  4,561,797.0548
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 8,988,594.1848  8,747,896.8502
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (8,487,270.7121)  (8,418,749.0659)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 5,392,268.3118 4,890,944.8391

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (Krung Thai mai Equity Fund :  KT-mai) (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ
ระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัท
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนในระยะปาน
กลางถึงระยะยาว 

  กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มี การกระจายการลงทุน
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) โดยไม่มีกําหนดอายุของโครงการและไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียน
เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมท้ังสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน
ละ 10 บาท 

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 

  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื ้อคืน หรือธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที ่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

  อนึ่ง อาจมีบางขณะท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจาก
การเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีเหตุจําเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดวิกฤตการ
ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบัติจาก
ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาด ของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงท่ีใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการ
ไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่ง
ทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ผิดเงื่อนไขของโครงการ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรูร้ายได้และค่าใชจ้่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหน้ี 

ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิท่ีจะได้รับ 
    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  3.1.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 3.2  การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
   ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน 
   หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิใน

การจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของปี 

   ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์นั้น  

   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.3  เครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที
เม่ือเกิดข้ึน   
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงิน 
  สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และการวัด
มูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงนิท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน  ตัดจําหน่าย 
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 3.4  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 3.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อย

ละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน 

 3.6 ภาษีเงินได้ 
   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน 
โดย    เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

3.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

 3.8 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเปน็ต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 
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4. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565 2564 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   
หุ้นสามัญ 53,237,097.40 54,896,103.95 46,399,878.72  48,905,394.00
หุ้นบุริมสิทธ์ิ 1,390,946.10 1,005,606.00 2,442,897.43  2,592,892.00
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 344,956.98 285,160.00 496,513.61  757,189.80

รวมเงินลงทุน 54,973,000.48 56,186,869.95 49,339,289.76  52,255,475.80
5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 175,672,475.47  185,433,481.44
ขายเงินลงทุน 179,519,622.15  181,956,276.12

 6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565 2564 

 
อัตราดอกเบี้ย

% 
จํานวนเงิน 

บาท 
อัตราดอกเบี้ย 

%  
จํานวนเงิน 

บาท 
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.25 14,508,785.02 0.25  4,374,785.30
          รวม  14,508,785.02   4,374,785.30

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.02568 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.214 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันทําการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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8. ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทํารายงานเสนอผู้ถือหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอื่นๆ 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน   
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด 

 
เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ  
     กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 

  รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 
 บาท  นโยบายการ 
 2565 2564  กําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน     
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน)     

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,211,848.08 994,136.76  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 121,184.82 99,413.75  ตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด    
 -  ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์    

 ซ้ือเงินลงทุน 28,584,591.88 50,546,793.35  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 29,889,298.16 52,445,668.21  ราคาตลาด 
 ค่านายหน้า 93,850.69 10,769.38  อัตราตลาด 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลอืท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 118,581.17  100,518.37
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 11,858.12  10,051.83
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10. กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 
 บาท 

 2565  2564 
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเดินงาน เริ่มสะสม 
  ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558   

กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น 9,297,222.85  (6,525,315.29)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 6,909,170.21  15,822,538.14
กําไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปีท้ังสิ้น 16,206,393.06  9,297,222.85

11. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
  11.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

    ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ 
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  
 ระดับที่ 2  ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  
 ระดับท่ี 3  ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)  

 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565      
สินทรัพย์     
ตราสารทุนและกองทุน 56,186,869.95 - -  56,186,869.95
 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 52,255,475.80 - -  52,255,475.80
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 11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน

ตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึน

ลงตามอัตราตลาด 
 มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ี 
 ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย 
 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  56,186,869.95  56,186,869.95
เงินฝากธนาคาร 14,508,785.02  -  -  14,508,785.02
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  -  473.74  473.74
หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-  -  23,120.35  23,120.35

เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-  -  656,245.00  656,245.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  262,032.22  262,032.22
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึน

ลงตามอัตราตลาด 
 มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ี 
 ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย 
 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  52,255,475.80  52,255,475.80
เงินฝากธนาคาร 4,374,785.30  -  -  4,374,785.30
ลูกหนี้จากเดอกเบี้ย -  -  211.00  211.00
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  589,148.29  589,148.29
หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  902,233.24  902,233.24
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-  -  247,387.04  247,387.04

เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

-  -  402,607.75  402,607.75

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  205,590.94  205,590.94
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11.3   ความเสี่ยงด้านเครดิต  
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

11.4  ความเสี่ยงด้านตลาด  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว อาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 

 11.5  การบริหารความเสี่ยง  
      กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย 

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
12. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 

13. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการในงบการเงินของปี 2564 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี

ปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 ตามที่ 

รายงานไว้เดิม 
จัดประเภทใหม่
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ตามที่ 
รายงานใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564    
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ - 539,681.36  539,681.36
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 606,877.08 (539,681.36)  67,195.72

14. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)" 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายช่ือผู้จัดการกองทนุของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

สิ้นสุด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ชนัต  คงพัฒนสิริ รติรัตน์ ธัญญวานิช 

  รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
  อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  
  แสงจันทร์  ลี 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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 บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม 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 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KT-mai 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ 
Krung Thai mai Equity Fund

 


