
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
The Krung Thai SET50 Long-Term Equity 
Fund 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกดั (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
 
            บริษัทขอนำส่ง“รายงานสรุปสถานะการลงทุน”เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                        
  
                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
                                                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
The Krung Thai SET50 Long-Term Equity 
Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

กองทุน 

วันจด
ทะเบียน/ 

วันเปลี่ยนแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 มิถุนายน 2562) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KSET50LTF 28 มิ.ย.2550 26.8796 11.47% 6.26% 11.47% 11.20% 10.04% 4.83% 12.68% 8.58% 

Benchmark  - - 12.12% 6.45% 12.12% 12.71% 11.49% 6.14% 14.15% 10.28% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 8.86% 8.68% 8.86% 11.97% 11.24% 12.91% 17.01% 20.68% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - 8.94% 8.70% 8.94% 12.16% 11.47% 13.33% 17.44% 21.23% 

Information Ratio1 - - -7.65 -10.94 -7.65 -5.89 -4.64 -1.84 -1.86 -1.75 
หมายเหต ุBenchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 
1Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง 
 

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.57% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.24% ต่อป ี

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

KSET50LTF 65.30% 41.57% 2.40% 33.84% -3.98% 16.12% -16.95% 21.55% 19.69% -6.45% 

Benchmark 72.08% 44.72% 3.74% 35.94% -3.53% 16.98% -16.03% 22.66% 21.52% -5.23% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

28.12% 19.39% 24.50% 13.99% 21.07% 13.84% 15.02% 16.28% 7.40% 13.30% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด 28.71% 19.88% 24.86% 14.28% 21.71% 14.38% 15.73% 16.85% 7.46% 13.57% 

หมายเหตุ Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา 

 

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.57% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.24% ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

จำนวนเงิน 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,117.83   0.35  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  185.75   0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  967.46   0.07  

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**  303.25   0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  6,574.29   0.45  

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

อันดับ ชื่อ 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จำกัด (มหาชน)  56,655.12  36.20% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  จำกัด   40,418.58  25.82% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  34,730.39  22.19% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  12,634.40  8.07% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  11,271.48  7.20% 

รวม    156,510.58 100.00% 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
PTR = 6.77% 
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รายงานสถานะการลงทนุการกู้ยมืเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
 มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
รายละเอียดการลงทุน KSET50LTF   มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   1,521,495,736.33 99.51 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร  86,098,758.40 5.63 
             หมวดทรัพยากร  400,478,260.00 26.19 
             หมวดเทคโนโลยี  154,818,267.90 10.13 
             หมวดธุรกิจการเงิน  266,772,580.50 17.45 
             หมวดบริการ  399,699,390.70 26.14 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  68,158,628.00 4.46 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  145,302,108.00 9.50 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                                                                      159,190.65            0.01 
 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน                                      8,552.18            0.00 
 อื่นๆ   7,473,322.12  0.49 
 ประเภทหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด                                          8,026,639.99            0.53 
 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ                                                                            25,602,960.71            1.67 
 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สนิอ่ืนๆ                                                      -26,156,278.58           -1.71 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 1,528,969,058.45 100.00 

 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50  
มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัททีไ่ด้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตำ่กว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไมม่ ีrating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
The Krung Thai SET50 Long-Term Equity 
Fund 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
  น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 หุ้นสามญั บมจ. ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น                      8,416,818.00   
 หุ้นสามญั ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      46,393,500.00  
 หุ้นสามญั บมจ. บ้านปู เพาเวอร์        8,092,600.00 
 หุ้นสามญั บมจ. บ้านปู       9,553,500.00 
 หุ้นสามญั บมจ. บัตรกรุงไทย       13,757,825.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ไทยออยล์       16,738,050.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป       10,774,088.40 
 หุ้นสามญั บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน                       15,481,300.00  
 หุ้นสามญั บมจ. ทุนธนชาต       7,975,350.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)      9,135,950.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป                               9,228,450.00  
 หุ้นสามญั บมจ. ท่าอากาศยานไทย        129,558,450.00 
 หุ้นสามญั บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์       17,611,344.00 
 หุ้นสามญั บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย)      10,465,200.00  
 หุ้นสามญั บมจ. เบอรล์ี่ ยุคเกอร์       24,952,050.00 
 หุ้นสามญั บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา        41,527,500.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ซีพี ออลล์        95,322,400.00 
 หุ้นสามญั บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร        30,015,625.00 
 หุ้นสามญั บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        9,062,550.00 
 หุ้นสามญั บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่      12,982,200.00 
 หุ้นสามญั บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ        50,284,000.00 
 หุ้นสามญั ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      58,436,550.00  
 หุ้นสามญั ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)      10,605,168.00  
 หุ้นสามญั ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน)      7,255,800.00  
 หุ้นสามญั ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน)      55,516,400.00  
 หุ้นสามญั ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      33,626,287.50  
 หุ้นสามญั บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        24,085,467.90 
 หุ้นสามญั บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        9,174,724.20 
 หุ้นสามญั บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรช่ัน จำกดั      32,373,600.00  
 หุ้นสามญั บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส        32,556,900.00 
 หุ้นสามญั บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์        16,365,840.00 
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

มูลค่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
  น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 หุ้นสามญั บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล        14,774,750.00 
 หุ้นสามญั บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      21,500,400.00  
 หุ้นสามญั บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        28,396,672.50 
 หุ้นสามญั บมจ. ไออาร์พีซี        12,606,500.00 
 หุ้นสามญั บมจ. โอสถสภา       12,881,825.00 
 หุ้นสามญั บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        11,497,200.00 
 หุ้นสามญั บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์        24,823,900.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง        11,941,575.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ปตท        171,814,500.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปโิตรเลียม      66,129,885.00  
 หุ้นสามญั บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      79,962,400.00  
 หุ้นสามญั บมจ. ผลิตไฟฟ้า        21,092,500.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ศรสีวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน        9,202,500.00 
 หุ้นสามญั บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        25,656,150.00 
 หุ้นสามญั บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       35,601,728.00  
 หุ้นสามญั บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล      23,364,670.00  
 หุ้นสามญั บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ์       15,193,100.00  
 หุ้นสามญั บมจ. โรบินสัน        7,706,250.00 
 หุ้นสามญั บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        69,856,000.00 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอรเ์นช่ันแนล            A                    159,190.65   
ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  AA+  8,552.19 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
-ไม่มี- 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปี 

ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได ้

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

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ 
(Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ 
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

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

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเง่ือนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศ ไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

  D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถกูกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนดัชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที ่น่าพอใจเมื ่อg
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอั นดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่ อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ปิดที่ 1,730.34 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 166.46 จุด หรือ 10.64% เมื่อเทียบ
กับวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ระดับ 1,730.88 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนมกราคม 
2562 ที่ระดับ 1,550.22 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 1,477,613.86 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 43,175.17 ล้านบาท 
นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิ 25,682.40 ล้านบาท นักลงทุนรายย่อยมียอดขายสุทธิ 83,429 ล้านบาท และบัญชีหลักทรัพย์มียอดซื้อ
สุทธิ 14,571.44 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 23.58% กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มเหมืองแร่ลดลง 14.14% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ 
ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น 23.15% กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 20.34% กลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 19.91% และกลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 13.78% 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลกัทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายนอกที่กดดันให้ตลาดปรับตัวลง ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ีรุนแรงขึ้น รวมถึงปัญหาในสหภาพ
ยุโรปและความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการถอนตัวของสหราชอาณาจักร (Brexit) อีกทั้ง IMF ยังปรับลดคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 ที่ขยายตัวเพียง 2.8% จากการส่งออกท่ีหดตัว และการท่องเที่ยว
ที่ชะลอตัวลง ทำให้มีการปรับประมาณการ GDP ของไทยตามมา นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาสสี่ปี 2561 และไตร
มาสแรกของปี 2562  ของบริษัทจดทะเบียนออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 
2562 

3. ปัจจัยบวกในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น จากท่าทีของ Fed ที่มีความ dovish มากขึ้น และมี
แนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้งในปีน้ี รวมถึงเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตร และตลาดหุ้น 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 
1. คาดเศรษฐกิจโลกปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างพร้อมเพรียงกัน (Global Synchronized Slowdown) เนื่องจาก

เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาลประเทศตา่งๆ มีอย่างจำกัด นอกจากน้ี IMF 
ปรับลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (GDP Growth) ไว้ที่ 3.5% ซึ่งเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้วชะลอตัวลงกว่า
ประเทศกำลังพัฒนา 

2. คาดสงครามการค้าเจรจากันลงตัวก่อนสิ้นปี เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ส่วนจีนนั้นเศรษฐกิจเริ ่มโดน
ผลกระทบ โดยการส่งออกจีนมีมูลค่าลดลงตั้งแต่ต้นปี และ 70% ของจีดีพีจีนเกิดจากการอัดฉีดของรัฐบาล โดยเงินภาครัฐที่
ใช้ไปกระตุ้นนั้นขณะนี้ขาดดุลไปแล้ว 6% ของจีดีพี ทั้งนี้หากสงครามการค้าจบลงจะสง่ผลดตี่อเศรษฐกิจโลกท่ีจะหลดุพ้นจาก
ภาวะชะลอตัว 

3. คาดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ครึ่งปีหลังขยายตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรก จากบรรยากาศการเจรจาการค้าที่
คาดว่าจะดีขึ้น การขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศท่ีคาดว่าจะกลับมา 
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4. ตลาดหุ้นไทย มีปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้นหลังประกาศการจัดสรรโควต้ ารัฐมนตรีแล้ว อีกทั้ง
การปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของตลาดหุ้นไทยใน MSCI Emerging Market และสัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติ
ต่ำกว่าระดับปกติในปัจจุบัน จะเป็นปัจจัยบวกช่วยหนุนให้เงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามากขึ้น 

 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 มีการ
ลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 98.06% เป็น 95.22% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก 
ได้แก่ กลุ่มพลังงาน 27.51% กลุ่มธนาคาร 15.73% กลุ่มพาณิชย์ 11.37% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 11.59% และกลุ่มขนส่งฯ 9.92% 
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(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,237,416,032.00 บาท) 1,521,487,184.15

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,921,257.12

ลูกหนี้

     จากเงินปนัผลและดอกเบี้ย 585.02

     จากการขายเงินลงทุน 25,592,429.77

     จากการขายหน่วยลงทุน 10,223.64

ค่าใชจ้่ายรอการตัดบญัชี 112,550.16

รวมสินทรัพย์ 1,555,124,229.86

หน้ีสิน

เจ้าหนี้

     จากการซ้ือเงินลงทุน 23,059,440.23

     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,243,826.66

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 911,184.46

หนี้สินรวม 26,214,451.35

สินทรัพย์สุทธิ 1,528,909,778.51

สินทรัพย์สุทธิ  :

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 568,850,115.79

ก าไรสะสม 597,703,779.95

บญัชปีรับสมดุลย์ 362,355,882.77

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,528,909,778.51

กองทุนเปิดกรุ งไทยหุ้นระยะยาว SET50

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปนัผล 25,625,598.39

รายได้ดอกเบี้ย 35,948.89

รายได้ท้ังส้ิน 25,661,547.28

ค่ าใช้ จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,117,826.77

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 185,752.73

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 967,462.15

ค่าธรรมเนียมวิชาชพี

     ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 27,274.88

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 275,972.49

ค่าใชจ้่ายท้ังส้ิน 6,574,289.02

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 19,087,258.26

รายการก าไรหรื อข าดทุนสุทธิ จากเงินลงทุน

     รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกดิขึ้นท้ังส้ิน 5,262,552.80

     รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกดิขึ้นท้ังส้ิน (ระหว่างป)ี 135,659,585.21   

     รวมรายการก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกดิขึ้นและท่ียงัไม่เกดิขึ้น 140,922,138.01   

การ เพ่ิมขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิ จากการด าเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย 160,009,396.27  

กองทุนเปิดกรุ งไทยหุ้นระยะยาว SET50

งบก าไรข าดทุน

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้ งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
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    (หน่วย : บาท)

มูลค่ าที่ตราไว้/

จ านวนหน่วย
ราค าทุน

ดอกเบี้ย / 

เงินปันผล

ค้ างรับ

มูลค่ ายุติธ รรม

อัตราส่วน

ข องมูลค่ า

ยุติธ รรม

อัตรา

ดอกเบี้ย

 (%)

วันค รบ

ก าหนด

ธุ รกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

   อ่ืนๆ

      ธนาค าร ไทยพาณิช ย์ จ ากัด (มหาช น) (SCB) (SCB)

         SISCBKTZ - SA SCB KTZ COL - Deposit Accounts 8,535.97 8,535.97 16.40 8,535.97 0.00% 0.3750 เมื่อทวงถาม

      รวม ธนาค าร ไทยพาณิช ย์ จ ากัด (มหาช น) (SCB) (SCB) 8,535.97 8,535.97 16.40 8,535.97 0.00%

   รวม อ่ืนๆ 8,535.97 8,535.97 16.40 8,535.97 0.00%

รวม ธุ รกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 8,535.97 8,535.97 16.40 8,535.97 0.00%

หุ้นและใบส าคั ญแสดงสิทธิ ที่จะ ซ้ื อหุ้น

   ใบส าคั ญแสดงสิทธิ์ ที่จะ ซ้ื อหุ้นสามัญ

      หมวดอาหารและเค รื่ องดื่ม (G0)

         MINT-W6 - บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 0.00 0.00 0.00 159,190.65 0.01%

      รวม หมวดอาหารและเค รื่ องดื่ม (G0) 0.00 0.00 0.00 159,190.65 0.01%

   รวม ใบส าคั ญแสดงสิทธิ์ ที่จะ ซ้ื อหุ้นสามัญ 0.00 0.00 0.00 159,190.65 0.01%

   หุ้นสามัญ

      หมวดธนาค าร  (B0)

         BBL - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 235,500.00 42,421,863.73 0.00 46,393,500.00 3.05%

         KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 295,300.00 52,269,743.52 0.00 55,516,400.00 3.65%

         KKP - ธนาคารเกยีรตินาคิน 104,400.00 6,679,108.96 0.00 7,255,800.00 0.48%

         KTB - ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,724,425.00 31,225,063.53 0.00 33,626,287.50 2.21%

         SCB - ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 418,900.00 58,116,716.80 0.00 58,436,550.00 3.84%

         TCAP - บมจ. ทนุธนชาต 143,700.00 5,743,024.17 0.00 7,975,350.00 0.52%

         TISCO - บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 98,700.00 7,807,287.66 0.00 9,228,450.00 0.61%

         TMB - ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 5,410,800.00 12,077,985.60 0.00 10,605,168.00 0.70%

      รวม หมวดธนาค าร  (B0) 8,431,725.00 216,340,793.97 0.00 229,037,505.50 15.05%

      หมวดวัสดุ ก่อสร้ าง (B5)

         SCC - บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 148,000.00 62,617,665.81 0.00 69,856,000.00 4.59%

         TOA - บมจ. ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) 250,300.00 9,303,632.24 0.00 9,135,950.00 0.60%

      รวม หมวดวัสดุ ก่อสร้ าง (B5) 398,300.00 71,921,298.05 0.00 78,991,950.00 5.19%

      หมวดปิโตร เค มีและเค มีภัณฑ์  (C0)

         IVL - บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส 692,700.00 26,800,798.18 0.00 32,556,900.00 2.14%

         PTTGC - บมจ. พีทที ีโกลบอล เคมิคอล 556,277.00 37,700,425.24 0.00 35,601,728.00 2.34%

      รวม หมวดปิโตร เค มีและเค มีภัณฑ์  (C0) 1,248,977.00 64,501,223.42 0.00 68,158,628.00 4.48%

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดกรุ งไทยหุ้นระยะยาว SET50

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จ ากัด (มหาช น)
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    (หน่วย : บาท)

มูลค่ าที่ตราไว้/

จ านวนหน่วย
ราค าทุน

ดอกเบี้ย / 

เงินปันผล

ค้ างรับ

มูลค่ ายุติธ รรม

อัตราส่วน

ข องมูลค่ า

ยุติธ รรม

อัตรา

ดอกเบี้ย

 (%)

วันค รบ

ก าหนด

      หมวดพาณิช ย์ (C5)

         BJC - บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 494,100.00 25,244,578.33 0.00 24,952,050.00 1.64%

         CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์ 1,108,400.00 58,675,255.08 0.00 95,322,400.00 6.27%

         GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 518,346.00 8,350,632.83 0.00 9,174,724.20 0.60%

         HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,622,667.00 15,746,179.45 0.00 28,396,672.50 1.87%

         ROBINS - บมจ. โรบนิสัน 137,000.00 7,325,621.05 0.00 7,706,250.00 0.51%

      รวม หมวดพาณิช ย์ (C5) 3,880,513.00 115,342,266.74 0.00 165,552,096.70 10.88%

      หมวดเทค โนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  (D0)

         ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส 366,800.00 66,644,333.35 0.00 79,962,400.00 5.26%

         DTAC - บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 292,100.00 17,154,140.91 0.00 15,481,300.00 1.02%

         INTUCH - บมจ. อนิทชั โฮลด้ิงส์ 395,600.00 24,168,356.64 0.00 24,823,900.00 1.63%

         TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 4,117,174.00 28,277,166.24 0.00 24,085,467.90 1.58%

      รวม หมวดเทค โนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  (D0) 5,171,674.00 136,243,997.14 0.00 144,353,067.90 9.49%

      หมวดชิ้ นส่วนอิเลค โทร นิค ส์ (E0)

         DELTA - บมจ. เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 153,900.00 9,359,714.01 0.00 10,465,200.00 0.69%

      รวม หมวดชิ้ นส่วนอิเลค โทร นิค ส์ (E0) 153,900.00 9,359,714.01 0.00 10,465,200.00 0.69%

      หมวดพลังงานและสาธ ารณูปโภค  (E5)

         BANPU - บมจ. บา้นปู 636,900.00 12,071,989.49 0.00 9,553,500.00 0.63%

         BGRIM - บมจ. บ.ีกริม เพาเวอร์ 321,600.00 7,662,300.43 0.00 11,497,200.00 0.76%

         BPP - บมจ. บา้นป ูเพาเวอร์ 376,400.00 9,645,102.23 0.00 8,092,600.00 0.53%

         EA - บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ 460,200.00 17,733,468.85 0.00 25,656,150.00 1.69%

         EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า 64,900.00 11,859,602.14 0.00 21,092,500.00 1.39%

         GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 184,800.00 8,715,137.26 0.00 12,982,200.00 0.85%

         GULF - บมจ. กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 263,200.00 21,733,898.70 0.00 32,373,600.00 2.13%

         IRPC - บมจ. ไออาร์พีซี 2,521,300.00 12,753,439.26 0.00 12,606,500.00 0.83%

         PTT - บมจ. ปตท. 3,524,400.00 133,869,533.23 0.00 171,814,500.00 11.29%

         PTTEP - บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 489,851.00 59,471,781.77 0.00 66,129,885.00 4.35%

         RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลด้ิง 178,900.00 9,233,719.48 0.00 11,941,575.00 0.78%

         TOP - บมจ. ไทยออยล์ 251,700.00 17,557,121.71 0.00 16,738,050.00 1.10%

      รวม หมวดพลังงานและสาธ ารณูปโภค  (E5) 9,274,151.00 322,307,094.55 0.00 400,478,260.00 26.32%

      หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)

         KTC - บมจ. บตัรกรุงไทย 318,100.00 11,111,251.06 0.00 13,757,825.00 0.90%

         MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปติอล 261,500.00 9,775,578.50 0.00 14,774,750.00 0.97%

         SAWAD - บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น 163,600.00 9,206,438.67 0.00 9,202,500.00 0.60%

      รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5) 743,200.00 30,093,268.23 0.00 37,735,075.00 2.48%

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุ งไทยหุ้นระยะยาว SET50

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จ ากัด (มหาช น)
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    (หน่วย : บาท)

มูลค่ าที่ตราไว้/

จ านวนหน่วย
ราค าทุน

ดอกเบี้ย / 

เงินปันผล

ค้ างรับ

มูลค่ ายุติธ รรม

อัตราส่วน

ข องมูลค่ า

ยุติธ รรม

อัตรา

ดอกเบี้ย

 (%)

วันค รบ

ก าหนด

      หมวดอาหารและเค รื่ องดื่ม (G0)

         CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 123,300.00 8,239,177.56 0.00 9,062,550.00 0.60%

         CPF - บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 1,062,500.00 27,036,366.52 0.00 30,015,625.00 1.97%

         MINT - บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 569,870.00 17,297,019.97 0.00 23,364,670.00 1.54%

         OSP - บมจ. โอสถสภา 370,700.00 12,887,338.42 0.00 12,881,825.00 0.85%

         TU - บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 588,748.00 10,168,331.04 0.00 10,774,088.40 0.71%

      รวม หมวดอาหารและเค รื่ องดื่ม (G0) 2,715,118.00 75,628,233.51 0.00 86,098,758.40 5.66%

      หมวดการแพทย์ (G5)

         BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 1,934,000.00 36,683,181.29 0.00 50,284,000.00 3.30%

         BH - บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 89,900.00 13,599,528.10 0.00 15,193,100.00 1.00%

      รวม หมวดการแพทย์ (G5) 2,023,900.00 50,282,709.39 0.00 65,477,100.00 4.30%

      หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (M0)

         CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 553,700.00 31,486,696.36 0.00 41,527,500.00 2.73%

         LH - บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1,474,400.00 13,429,492.74 0.00 16,365,840.00 1.08%

         WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 1,775,700.00 7,600,212.44 0.00 8,416,818.00 0.55%

      รวม หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (M0) 3,803,800.00 52,516,401.54 0.00 66,310,158.00 4.36%

      หมวดข นส่งและโลจิสติกส์ (N5)

         AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย 1,762,700.00 66,101,827.52 0.00 129,558,450.00 8.52%

         BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 1,886,000.00 14,386,148.77 0.00 21,500,400.00 1.41%

         BTS - บมจ. บทีีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 1,467,612.00 12,382,519.19 0.00 17,611,344.00 1.16%

      รวม หมวดข นส่งและโลจิสติกส์ (N5) 5,116,312.00 92,870,495.48 0.00 168,670,194.00 11.09%

   รวม หุ้นสามัญ 42,961,570.00 1,237,407,496.03 0.00 1,521,327,993.50 99.99%

รวม หุ้นและใบส าคั ญแสดงสิทธิ ที่จะ ซ้ื อหุ้น 42,961,570.00 1,237,407,496.03 0.00 1,521,487,184.15 100.00%

รวมเงินลงทุน 42,970,105.97 1,237,416,032.00 16.40 1,521,495,720.12 100.00%

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุ งไทยหุ้นระยะยาว SET50

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จัดการ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จ ากัด (มหาช น)
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 28 นายสมชัย  อมรธรรม 

2 ธนาคาร กรุงไทย จำกดั (มหาชน)   * 29 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักดิ์    

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิเซส 30 นายเฉลมิ  โลกิจแสงทอง 

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 31 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธุ์   

5 บจก.กรุงไทยธุรกจิบริการ 32 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   

6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 33 นายเทอดยศ  ผจงศลิป์วิวัฒน์   

7 บจก.กรุงไทยธุรกจิลสีซิ่ง 34 นายเสรี  ระบลิทศพร    

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี ่ 35 นายกานต ์ ลชิตากลุ   

9 นายวัชรา  ตันตรยิานนท์ 36 นายยืนยง  เทพจำนงค์ 

10 นายธวัช อยู่ยอด 37 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   

11 นางดนุชา ยินดีพิธ 38 นายอมรศักดิ์  วงษ์เซ็ง    

12 นายวิเชียร ศิรเิวชวราวุธ 39 นายสมคดิ  ลิขิตปริญญา  

13 นายลวรณ แสงสนิท 40 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

14 นายสุรพล โอภาสเสถียร 41 นายเอกกมล ณ ระนอง 

15 นายธนธัช หงษ์ค ู 42 นางสุณี  แนวพานิช 

16 นางรุ่ง มัลลิกะมาส 43 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 

17 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 44 นายเทิดศักดิ์  แสงวิมล    

18 นายวิโรจน ์ ตั้งเจริญ 45 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

19 นายวีระ วุฒิคงศิริกลู 46 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 

20 นางสาวดารบุษป์  ปภาพจน ์ 47 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 

21 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    48 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 

22 นางสาววรวรรณี ตั้งศริิกุศลวงศ์  49 นายกิตติศักดิ์  บุญราศรี   

23 นางแสงจันทร์  ล ี 50 นายศรฤทธิ ์เตรียมวรกลุ 

24 นายคมสันติ  วงษ์อารี 51 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 

25 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 52 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย ์

26 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   53 นางสาวอษรา  เฉลมิมุข 

27 นายไพรัช  มิคะเสน    54 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

55 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ ์ 68 นางณัฐชนัญ วังธนากร 

56 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิร ิ 69 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 

57 นางสุภากร  สจุิรัตนวมิล 70 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตติ์ชัย 

58 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 71 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 

59 นางสาวนิสาวาสน ์ กฤตย์พรายภา 72 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 

60 นางสาววิลาสิน ีอัศวางกูร 73 นางบัวทิพย ์จันทรกานต์ 

61 นางสาวชนิดา โอภานรุักษ์ 74 นายธนาธิป ตันหยงกุล 

62 นางสาวมณีพร ดวงมณ ี 75 นางสาวพีรภาว ์สุขโรจนร์ัตน ์

63 นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต 76 นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม 

64 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 77 นายฤทธิศักดิ ์คังคายะ 

65 นายวิชชุพงศ ์ เจริญเอี่ยม 78 นายวุฒิชัย คงพัฒนสิร ิ

66 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ  79 นายจรณพงศ์ รัตนะโสภา 
67 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน ์ 80 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต ์

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธรุกรรมกับกองทุน 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจดัการโดยตรง 

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

 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 

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

http://www.ktam.co.th/
http://www.sec.or.th/
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

     

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

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

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

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณนีิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 

 
 

 

ผลประโยชน์ที่ได้รั บ เหตุผลในการ รั บผลประโยชน์

1 บริษทัหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริษทัหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บริษทัหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บริษทัหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บริษทัหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก ้จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 บริษทัหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 บริษทัหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 บริษทัหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษทัหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บริษทัหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก ้จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บริษทัหลักทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 บริษทัหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 บริษทัหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 บริษทัหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 บริษทัหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 บริษทัหลักทรัพย์ เจ.พ.ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บริษทัหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บริษทัหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บริษทัหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บริษทัหลักทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บริษทัหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

 บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์
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กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 
The Krung Thai SET50 Long-Term Equity 
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