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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 
 บริษัทขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                        

ขอแสดงความนับถือ 
                                                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

กองทุน 

วันจด
ทะเบียน/ 

วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

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

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KSLTF 27 ธ.ค.2549 14.9704 -26.09% -26.09% -28.52% -28.92% -12.49% -7.50% 0.11% 3.09% 
Benchmark  - - -27.95% -27.95% -30.14% -28.97% -7.67% -2.59% 7.35% 7.74%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน - - 44.78% 44.78% 32.97% 24.61% 16.99% 15.87% 15.67% 16.97% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 45.68% 45.68% 33.37% 24.72% 16.40% 15.31% 16.57% 19.35% 

หมายเหตุ  :  Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี
 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

KSLTF 23.78% -2.92% 26.69% 0.84% 5.93% -14.99% 15.96% 7.75% -16.12% -0.73% 

Benchmark  47.80% 3.69% 40.53% -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08% 4.29% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

12.53% 19.13% 11.75% 19.17% 13.15% 13.87% 14.41% 9.76% 12.89% 10.46%

ความผันผวนของตัวชี้วัด 17.69% 22.54% 12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05% 9.40% 

หมายเหตุ  :  Benchmark = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,200.65 0.80 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 19.21 0.01 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 100.05 0.07 
ค่าสอบบัญช ี 26.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ** 29.62 0.02 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 1,375.53 0.92 

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

อันดับ ชื่อ  ค่านายหน้า 
(บาท)

 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  110,611.58  27.94% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  41,928.26  10.59% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  40,761.68  10.30% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  27,117.21  6.85% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด  24,212.38  6.12% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  23,527.44  5.94% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  23,073.26  5.83% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  20,390.29  5.15% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  16,887.55  4.27% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  12,717.98  3.21% 

  อ่ืน ๆ  54,605.19  13.80% 

รวม           395,832.82 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
PTR = 85.54% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
รายละเอียดการลงทุน KSLTF มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   105,143,000.40 88.94 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  14,719,292.00 12.45 
             หมวดทรัพยากร  34,297,250.00 29.01 
             หมวดเทคโนโลยี  11,775,068.00 9.96 
             หมวดบริการ  27,284,154.00 23.08 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  1,320,650.00 1.12 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  14,718,426.40 12.45 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                                             1,028,160.00           0.87 
 อื่นๆ   13,080,714.31 11.06 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                            11,116,228.31            9.40 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                                                     2,178,870.75           1.84 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                          -214,384.75          -0.18 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 118,223,714.71 100.00 

 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบรษัิทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563  

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป        237,252.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       1,320,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง        6,897,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม      7,047,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        12,226,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์        2,210,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เน็ตเบย์        637,650.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยมิตซูวา        1,046,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)      2,964,150.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        10,746,540.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        705,558.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม        2,157,952.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์      2,677,792.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็ปเป้        2,576,210.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีฟโก้        2,364,588.40 
หุ้นสามัญ บมจ. จีเอฟพีที        251,430.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        646,640.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        3,441,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        638,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี      1,276,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์        1,592,720.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        7,335,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสไอเอสบี        646,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        4,153,620.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮิวแมนิก้า        1,776,320.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      673,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       6,292,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์      738,328.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)        676,280.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        3,853,920.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป        199,584.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563  

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น     808,320.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        1,985,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        570,900.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์     1,849,764.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      1,285,778.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        1,978,720.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี       246,280.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       2,713,200.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์        2,563,890.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น        104,304.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด     1,028,160.00 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

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

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 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)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
(บาท)  

สินทรัพย์ 
 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 150,891,650.42 บาท) 105,143,000.40  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11,116,228.31  
ลูกหนี้ 

 

     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 2,178,870.75  
รวมสินทรัพย์ 118,438,099.46  
  

หนี้สิน 
 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 214,384.75  
หนี้สินรวม 214,384.75  
สินทรัพย์สุทธิ 118,223,714.71  
  

สินทรัพย์สุทธิ : 
 

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 78,971,411.32  
กำไรสะสม (372,203.07)  
บัญชีปรับสมดุลย์   39,624,506.46   
สินทรัพย์สุทธิ  118,223,714.71  

  

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 7,897,141.0660  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 14.9704  
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน 
 

รายได้เงินปันผล 2,714,225.55
รายได้ท้ังสิ้น 2,714,225.55

 

ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,200,645.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 19,210.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 100,053.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

 

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 25,999.36
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 164,961.13
ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 1,510,869.78

 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,203,355.77

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 
 

     รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (8,331,383.14)
     รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี) (39,764,422.15)
     รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน (48,095,805.29)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (46,892,449.52)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  13 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KSTLF 
กองทุนเปิดกรุงไทยชารอิะฮ์หุ้นระยะยาว  
The Krung Thai Shariah Long-Term Equity Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  
มูลค่าท่ีตราไว้/
จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุน   
   หน่วยลงทุน   
      บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CPNRM)   
         CPNREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 566,524.80 1,529,850.00  0.00  1,028,160.00 0.98% 

      รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CPNRM) 566,524.80 1,529,850.00  0.00  1,028,160.00 0.98% 
   รวม หน่วยลงทุน 566,524.80 1,529,850.00  0.00  1,028,160.00 0.98% 
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุน 566,524.80 1,529,850.00  0.00  1,028,160.00 0.98% 
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น   
   หุ้นสามัญ   
      หมวดธุรกิจการเกษตร (A5)   
         GFPT - บมจ. จีเอฟพีที 28,900.00 358,273.40  5,780.00  251,430.00 0.24% 
         UVAN - บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม 586,400.00 3,131,157.21  99,688.00  2,157,952.00 2.05% 

      รวม หมวดธุรกิจการเกษตร (A5) 615,300.00 3,489,430.61  105,468.00  2,409,382.00 2.29% 
      หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)   
         EPG - บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 56,700.00 431,534.01  0.00  199,584.00 0.19% 
         TASCO - บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 92,600.00 1,992,273.15  92,180.00  1,592,720.00 1.51% 
         TOA - บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 94,100.00 3,839,361.45  0.00  2,964,150.00 2.82% 

      รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5) 243,400.00 6,263,168.61  92,180.00  4,756,454.00 4.52% 
      หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)   
         PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 43,300.00 2,403,218.25  44,100.00  1,320,650.00 1.26% 

      รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0) 43,300.00 2,403,218.25  44,100.00  1,320,650.00 1.26% 
      หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)   
         UNIQ - บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 210,500.00 1,656,486.46  56,835.00  808,320.00 0.77% 

      รวม หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (C2) 210,500.00 1,656,486.46  56,835.00  808,320.00 0.77% 
      หมวดพาณิชย์ (C5)   
         COM7 - บมจ. คอมเซเว่น 40,900.00 994,036.34  0.00  638,040.00 0.61% 
         HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 374,200.00 6,046,895.42  0.00  4,153,620.00 3.95% 
         MAKRO - บมจ. สยามแม็คโคร 17,300.00 553,811.66  8,512.00  570,900.00 0.54% 
         MEGA - บมจ. เมก้า ไลฟไ์ซแอ็นซ์ 173,600.00 5,148,841.41  71,176.00  3,853,920.00 3.67% 

      รวม หมวดพาณิชย์ (C5) 606,000.00 12,743,584.83  79,688.00  9,216,480.00 8.77% 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  
มูลค่าท่ีตราไว้/ 
จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

      หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)  
         HUMAN - บมจ. ฮิวแมนิก้า 291,200.00 2,803,511.02 0.00  1,776,320.00 1.69% 
         INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ 146,700.00 8,925,565.69 174,590.00  7,335,000.00 6.98% 
         NETBAY - บมจ. เน็ตเบย์ 23,400.00 804,649.21 0.00  637,650.00 0.61% 
         TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 224,700.00 1,410,350.21 20,223.00  705,558.00 0.67% 

      รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0) 686,000.00 13,944,076.13 194,813.00  10,454,528.00 9.94% 
      หมวดชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0)  
         HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 29,300.00 890,977.49 19,045.00  673,900.00 0.64% 
         KCE - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 47,200.00 772,745.58 18,880.00  646,640.00 0.62% 

      รวม หมวดชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0) 76,500.00 1,663,723.07 37,925.00  1,320,540.00 1.26% 
      หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)  
         BPP - บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ 184,200.00 3,367,314.05 0.00  2,210,400.00 2.10% 
         ESSO - บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) 159,500.00 1,212,864.36 0.00  676,280.00 0.64% 
         GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 22,400.00 1,484,515.20 11,920.00  1,276,800.00 1.21% 
         PTT - บมจ. ปตท. 397,600.00 17,134,759.82 437,360.00  12,226,200.00 11.63% 
         PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 104,400.00 12,313,818.64 440,625.00  7,047,000.00 6.70% 
         RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟา้ราชบุรีโฮลดิ้ง 121,000.00 8,335,737.31 147,375.00  6,897,000.00 6.56% 
         SPRC - บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 290,900.00 3,211,308.92 17,693.75  1,285,778.00 1.22% 
         WHAUP - บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด ์พาวเวอร์ 643,700.00 4,245,593.91 0.00  2,677,792.00 2.55% 

      รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5) 1,923,700.00 51,305,912.21 1,054,973.75  34,297,250.00 32.62% 
      หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม (G0)  
         CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 54,200.00 4,593,949.79 64,920.00  3,441,700.00 3.27% 
         OSP - บมจ. โอสถสภา 176,000.00 7,578,354.78 0.00  6,292,000.00 5.98% 
         SAPPE - บมจ. เซ็ปเป้ 172,900.00 3,817,889.98 0.00  2,576,210.00 2.45% 

      รวม หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม (G0) 403,100.00 15,990,194.55 64,920.00  12,309,910.00 11.71% 
      หมวดการแพทย์ (G5)  
         BDMS - บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ 568,600.00 13,577,705.91 170,580.00  10,746,540.00 10.22% 
         BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 23,800.00 3,510,531.54 48,790.00  2,713,200.00 2.58% 
         CHG - บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1,220,900.00 3,146,956.60 0.00  2,563,890.00 2.44% 
         RJH - บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 13,100.00 325,529.53 6,550.00  246,280.00 0.23% 

      รวม หมวดการแพทย์ (G5) 1,826,400.00 20,560,723.58 225,920.00  16,269,910.00 15.47% 
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กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  
มูลค่าท่ีตราไว้/ 
จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

      หมวดบริการเฉพาะกิจ (L5)   
         SISB - บมจ. เอสไอเอสบี 89,800.00 805,309.62 0.00  646,560.00 0.61% 
         TMW - บมจ. ไทยมิตซูวา 36,100.00 1,668,138.25 0.00  1,046,900.00 1.00% 

      รวม หมวดบริการเฉพาะกิจ (L5) 125,900.00 2,473,447.87 0.00  1,693,460.00 1.61% 
      หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)   
         AMATA - บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 198,500.00 4,521,351.80 0.00  1,985,000.00 1.89% 
         LPN - บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 225,100.00 1,623,477.39 87,600.00  738,328.00 0.70% 
         PLAT - บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 116,300.00 487,187.74 23,260.00  237,252.00 0.23% 
         SEAFCO - บมจ. ซีฟโก้ 609,430.00 4,370,228.88 0.00  2,364,588.40 2.25% 
         SF - บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ 505,400.00 3,216,806.87 111,188.00  1,849,764.00 1.76% 
         SPALI - บมจ. ศุภาลัย 132,800.00 2,225,501.73 0.00  1,978,720.00 1.88% 

      รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0) 1,787,530.00 16,444,554.41 222,048.00  9,153,652.40 8.71% 
      หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)   
         AAV - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 98,400.00 423,279.84 0.00  104,304.00 0.10% 

      รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5) 98,400.00 423,279.84 0.00  104,304.00 0.10% 
   รวม หุ้นสามัญ 8,646,030.00 149,361,800.42 2,178,870.75  104,114,840.40 99.02% 
รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 8,646,030.00 149,361,800.42 2,178,870.75  104,114,840.40 99.02% 

รวมเงินลงทุน 9,212,554.80 150,891,650.42 2,178,870.75  105,143,000.40 100.00% 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปิดที่ 1,125.86 จุด ปรับตัวลดลง 511.36 จุด หรือลดลง 31.23% เม่ือ
เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ระดับ 1,642.50 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือน
มีนาคม 2563 ที่ระดับ 969.08 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 58,411.65 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 155,370.92 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 5,973.05 ล้านบาท นักลงทุนท่ัวไปซ้ือสุทธิ 107,518.89 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซ้ือสุทธิ 53,825.08 
ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวลดลงน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรลดลง 18.40% กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ลดลง 45.66% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่ม
เทคโนโลยีฯลดลง 19.27% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 22.38% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 29.84% กลุ่มพลังงานฯ ลดลง 32.50% และ
กลุ่มธนาคารลดลง 40.38% 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก และหลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวดเพ่ือ
ควบคุม อย่างมาตรการการปิดเมือง ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมาก ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตติดลบในปีนี้ ล่าสุด IMF เตือนว่าการระบาดของ COVID-19 อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกปีนี้ประสบ 
"ภาวะถดถอย" ที่อาจจะเลวร้ายกว่าช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลกในช่วงปี 2551-2552 โดย กนง. ประมาณการ GDP ของไทย
ปีนี้ท่ี -5.3% 

2. ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงมากกว่า 50% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากเกิด Demand shock จากการระบาดของ 
COVID-19 รวมกับปัญหาด้าน supply ล้นตลาดหลังจากกลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิต
และได้นำไปสู่สงครามราคาน้ำมัน โดยซาอุดิอาระเบียเริ่มสงครามฯ ด้วยการประกาศลดราคาขายน้ำมันอย่างเป็นทางการ
ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงแรง 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ียังควบคุมไม่ได้ ซ่ึงส่งผลลบอย่างมากต่อภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

จนอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งต้องคอยติดตามสถานการณ์ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหากสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ 

2. การปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 และการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนท่ียังมีอยู่ต่อเนื่อง 

3. ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ 
เพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีได้รับจากผลของการระบาดของไวรัส COVID-19 

4. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างผ่านการใช้จ่าย และลงทุนของภาครัฐ 
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การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว มีการ
ลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นจาก 87.21% เป็น 88.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเมื่อเทียบ
กับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 32.94% กลุ่มการแพทย์ 
15.63% กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 11.82% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 9.43% และกลุ่มพาณิชย์ 8.85% 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

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

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

55 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
56 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
57 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 69 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
58 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
60 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 72 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
61 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 73 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
62 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 74 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  75 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
64 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 76 นายชนัต  คงพัฒนสิริ 
65 นางณัฐชนัญ วังธนากร 77 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ     

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ 

หรือท่ีเวปไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)" 
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรงุศรี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

2 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

6 บริษัทหลักทรัพย์ กรงุไทย ซีมิโก้ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

14 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

17 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

29 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 



 

P a g e  22 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KSTLF 
กองทุนเปิดกรุงไทยชารอิะฮ์หุ้นระยะยาว  
The Krung Thai Shariah Long-Term Equity Fund 

 


