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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
 บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 มาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความต้ังใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                         
                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วัน
จดทะเบียน
กองทุน 

KTSE-RMF 2 ตลุาคม 2555 11.7320 -3.87% -2.06% -1.37% -4.99% 5.42% -4.35% -1.18% 1.55%
Benchmark - - -2.41% -0.40% -0.03% -0.99% 9.74% 0.64% 3.71% 5.31%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 7.41% 7.61% 8.34% 9.54% 17.33% 15.69% 16.80% 16.62%

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 7.61% 7.97% 8.81% 10.60% 18.95% 16.66% 15.55% 15.37%

Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
KTSE-RMF 4.14% 14.80% -4.36% 11.63% 8.26% -23.31% 0.68% -9.16% 20.66% -0.78% 
Benchmark -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 3.53% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

25.50% 15.91% 17.13% 17.77% 9.65% 13.76% 9.64% 26.93% 11.79% 9.97% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05% 9.40% 29.92% 12.05% 11.02%

Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,270.66   0.80   

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  84.33   0.01   

ค่านายทะเบียน  702.75   0.11   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  38.47  0.00   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  6,096.21   0.92   

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

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด  529,835.10  19.06% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  288,681.21  10.38% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  199,192.41  7.17% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด  164,957.20  5.93% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)  164,866.27  5.93% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  134,509.40  4.84% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  132,451.83  4.76% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  116,975.39  4.21% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด  110,033.22  3.96% 

10 บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จํากัด  109,727.78  3.95% 

  อ่ืน ๆ  828,671.18  29.81% 

รวม 2,779,900.99 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
PTR = 164.97% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

รายละเอียดการลงทุน KTSE-RMF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   663,591,995.84 102.46 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  17,208,950.00 2.66 
             หมวดทรัพยากร  123,969,300.00 19.14 
             หมวดเทคโนโลยี  80,833,335.00 12.48 
             หมวดธุรกิจการเงิน  73,047,400.00 11.28 
             หมวดบริการ  172,500,075.00 26.64 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  15,120,000.00 2.34 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  62,311,105.00 9.62 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  118,601,830.84 18.31 
 อื่นๆ   -15,951,504.37 -2.46 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                        2,210,014.71          0.34 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                      -18,161,519.08         -2.80 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 647,640,491.47 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

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  5 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KTSE-RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

Krung Thai Selective Equity RMF

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566  
ประเภท ผู้ออก มูลค่าตาม 

ราคาตลาด
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  A  12,499,500.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  AA+  12,604,000.00
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด(มหาชน)  AA+  13,353,600.00
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  AA+  31,228,400.00
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  A+  38,624,250.00
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น    13,481,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์  A+  31,031,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  AA  14,590,925.00
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  A-  13,364,480.00
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)    33,288,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น    9,881,760.00
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย    46,669,125.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  AA+  33,730,050.00
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย  AA-  13,359,750.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท  AAA  28,327,350.00
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม  AAA  20,370,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ  A  12,300,900.00
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  AA  15,120,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  A  17,208,950.00
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  A+  13,799,400.00
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร  A+  16,180,500.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  AA+  34,239,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป    13,309,220.00
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส    3,424,575.00
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น    20,110,650.00
หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์  A+  21,046,480.00
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์  A+  11,847,300.00
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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 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น 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  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาํระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

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

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
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)”   
      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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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 (บาท) 
สินทรัพย์  
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 531,428,222.91 บาท) 544,990,165.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 118,505,411.49
ลูกหนี้  
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 2,305,919.35
     จากการขายเงินลงทุน 2,260.44
     จากการขายหน่วยลงทุน 514.71

รวมสินทรัพย์ 665,804,270.99
  

หนี้สิน  
เจ้าหนี้  
     จากการซ้ือเงินลงทุน 16,772,792.57
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 380,991.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,009,994.96

หนี้สินรวม 18,163,779.52
  
สินทรัพย์สุทธิ 647,640,491.47
  

สินทรัพย์สุทธิ :  
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 552,024,959.51
กําไรสะสม 2,679,452.67
บัญชีปรับสมดุลย์ 92,936,079.29

สินทรัพย์สุทธิ  647,640,491.47

  

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด(หน่วย) 55,202,495.9363
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 11.7320
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

  

  
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้เงินปันผล  4,885,267.69
รายได้ดอกเบี้ย  225,823.33

รายได้ท้ังสิ้น  5,111,091.02

   

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,270,656.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  84,330.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  702,754.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  32,737.44
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  2,980,221.11

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  9,070,699.62
   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  (3,959,608.60)
   

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  6,364,878.13
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี)  (11,010,525.38)

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  (4,645,647.25)
   

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (8,605,255.85)
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้  

   หุ้นสามัญ  

      หมวดธนาคาร (B0)  

         BBL - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 206,300.00 32,198,042.04 0.00  33,730,050.00 6.19% 
         KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 92,000.00 13,191,470.10 0.00  12,604,000.00 2.31%
         SCB - บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 128,400.00 13,327,509.12 0.00  13,353,600.00 2.45%
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 426,700.00 58,717,021.26 0.00  59,687,650.00 10.95%
      หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)  

         PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 320,000.00 15,898,143.39 80,000.00  15,120,000.00 2.77%
      รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0) 320,000.00 15,898,143.39 80,000.00  15,120,000.00 2.77%
      หมวดพาณิชย์ (C5)  

         COM7 - บมจ. คอมเซเว่น 442,000.00 13,806,832.73 0.00  13,481,000.00 2.47% 
         CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์ 500,500.00 30,759,050.52 0.00  31,031,000.00 5.69%
         CRC - บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 449,400.00 19,282,853.42 0.00  20,110,650.00 3.69%
         MAKRO - บมจ. สยามแม็คโคร 402,000.00 15,000,707.50 0.00  16,180,500.00 2.97%
      รวม หมวดพาณิชย์ (C5) 1,793,900.00 78,849,444.17 0.00  80,803,150.00 14.83%
      หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (D0)  

         ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 169,500.00 33,192,445.97 718,680.00  34,239,000.00 6.28%
         TRUEE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน 1,937,600.00 9,873,428.32 0.00  9,881,760.00 1.81% 
      รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (D0) 2,107,100.00 43,065,874.29 718,680.00  44,120,760.00 8.10%
      หมวดช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0)  

         DELTA - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 36,500.00 23,048,469.67 146,000.00  33,288,000.00 6.11%
         HANA - บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 59,300.00 3,438,308.88 0.00  3,424,575.00 0.63%
      รวม หมวดช้ินส่วนอเิลคโทรนิคส์ (E0) 95,800.00 26,486,778.55 146,000.00  36,712,575.00 6.74%
      หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)  

         BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 320,500.00 13,410,745.60 0.00  12,499,500.00 2.29%
         EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 157,200.00 13,385,522.70 0.00  12,300,900.00 2.26% 
         GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 735,700.00 35,790,888.78 0.00  38,624,250.00 7.09%
         PTT - บมจ. ปตท. 892,200.00 32,145,382.48 0.00  28,327,350.00 5.20%
         PTTEP - บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 135,800.00 22,224,397.37 679,000.00  20,370,000.00 3.74%
         TOP - บมจ. ไทยออยล์ 234,600.00 13,373,025.72 585,820.00  11,847,300.00 2.17%
      รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5) 2,476,000.00 130,329,962.65 1,264,820.00  123,969,300.00 22.75%
      หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)  

         KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย 227,400.00 13,665,009.37 0.00  13,359,750.00 2.45% 
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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

      รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5) 227,400.00 13,665,009.37 0.00  13,359,750.00 2.45%
      หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)   

         MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 513,700.00 16,504,991.62 0.00  17,208,950.00 3.16%
      รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0) 513,700.00 16,504,991.62 0.00  17,208,950.00 3.16%
      หมวดการแพทย์ (G5)   

         BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 1,115,300.00 29,285,968.25 0.00  31,228,400.00 5.73%
         BH - บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 65,400.00 13,731,527.90 0.00  13,799,400.00 2.53%
      รวม หมวดการแพทย์ (G5) 1,180,700.00 43,017,496.15 0.00  45,027,800.00 8.26%
      หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)   

         AWC - บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 2,255,800.00 13,647,590.00 0.00  13,309,220.00 2.44% 
         CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 207,700.00 14,620,836.21 0.00  14,590,925.00 2.68%
         LH - บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2,147,600.00 18,629,543.83 0.00  21,046,480.00 3.86%
         WHA - บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 3,392,000.00 12,436,318.00 0.00  13,364,480.00 2.45%
      รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ (M0) 8,003,100.00 59,334,288.04 0.00  62,311,105.00 11.43%
      หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)   

         AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย 641,500.00 45,559,213.42 0.00  46,669,125.00 8.56%
      รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส ์(N5) 641,500.00 45,559,213.42 0.00  46,669,125.00 8.56%
   รวม หุ้นสามัญ 17,785,900.00 531,428,222.91 2,209,500.00  544,990,165.00 100.00%
รวม หุ้นและใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้น 17,785,900.00 531,428,222.91 2,209,500.00  544,990,165.00 100.00%
รวมเงินลงทนุ 17,785,900.00 531,428,222.91 2,209,500.00  544,990,165.00 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 1,622.35 จุด ปรับตัวลดลง 16.58 จุด หรือลดลง 
1.01% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนมกราคม 2566 ที่ระดับ 1,695.99 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปี
ในเดือนตุลาคม 2565 ท่ีระดับ 1,553.80 จุด มีมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ย 62,573.27 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 45,927.16 ลา้น
บาทนักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 37,185.13 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื ้อสุทธิ 5,816.99 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื ้อสุทธิ 
2,924.99 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ ่มขึ ้น 59.28% กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรลดลง 33.74% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 59.28% กลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3.67% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มข้ึน 
0.17% กลุ่มธนาคารลดลง 0.45% และกลุ่มเทคโนโลยีฯลดลง 1.55%    
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ 

1. สถานการณ์ COVID-19 ท่ีคลี่คลาย ทําให้มีการกลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และหนุนให้เศรษฐกิจท่ัวโลกทยอยฟื้นตัว 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และ
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความ
รุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. เงินเฟ้อท่ียังยืนในระดับสูง จากราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวข้ึนมาในช่วงคร่ึงปีแรก จากปัญหาอุปทานท่ีขาดแคลน 
และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทําให้เกิดความกังวลต่อทิศทางนโยบายการเงินและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัว
โลก 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 
1. เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การ

ระบาดของโควิดคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเท่ียวในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง เริ่มส่งผลกระทบผ่าน
อุปสงค์ต่างประเทศที ่ชะลอลง สะท้อนจากตัวเลขส่งออกที ่หดตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอลง 

2. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง จากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายต่อเนื่อง เพื่อกดเงินเฟ้อให้ลงมายังกรอบเป้าหมาย โดยยุโรปเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง แม้ราคาพลังงานจะปรับตัวลง
จากอุปสงค์ที่ลดลงในช่วงฤดูหนาวที่อากาศอุ่นกว่าปกติ การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มชะลอลงจากอุปสงค์โดยรวมท่ี
ลดลง และต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด  
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3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่งตัว
ขึ้น โดยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้
สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกาํไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดและลดข้อจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่ส่ง
สัญญาณผ่อนคลายต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม 2566 จะช่วยให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในภาคบริการดีข้ึน  

5. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์
ระหว่างจีน-สหรัฐ ซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงในการลงทุนในภูมิภาค 

6. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เข้าสู่ภาวะปกติจะช่วนหนุนให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่รายได้อิงกับการบริโภคภายในประเทศเป็นธุรกิจที่เติบโต
โดดเด่น ในขณะที่กลุ่มท่ีอิงรายได้จากต่างประเทศจะเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือถดถอยมากข้ึน 

 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเล้ียง
ชีพ มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้นจาก 74.67% เป็น 83.01% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 24.74%, 
กลุ่มพาณิชย์ 15.50%, กลุ่มธนาคาร 10.87%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.63% และกลุ่มการแพทย์ 8.61% 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของ

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน  
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)  

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้โดย 
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์บทวิจัยต่างๆ ท่ีใช้  
ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์แวร์เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ 
บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์ 
จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก  

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย 
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท 
จัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ี 
website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(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 อินโนเวสท์ เอกซ์ 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 เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(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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