
 

 
 

 
 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

KTSET50RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Krung Thai SET50 RMF

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th 
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เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
 บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บรษัิทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                        
  
                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ 
                                                                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTSET50RMF 22 ธันวาคม 2559 11.8271 3.70% 0.71% 9.78% 7.39% 0.00% 2.39% N/A 3.13% 
Benchmark - - 2.71% -0.39% 8.82% 6.89% 0.37% 3.17% N/A 4.20%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.85% 12.40% 12.11% 11.90% 22.14% 18.45% N/A 17.80% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 12.06% 12.69% 12.30% 12.02% 22.37% 18.68% N/A 18.03% 

Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.52% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.82% ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KTSET50RMF N/A N/A N/A N/A 1.68% 19.06% -6.17% 4.17% -13.02% 10.82% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A 2.61% 21.52% -5.23% 5.32% -12.41% 11.76% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 4.42% 7.23% 13.25% 10.53% 33.76% 13.80% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A 6.59% 7.46% 13.57% 10.56% 34.16% 13.88% 
* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
 
Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.52% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.82% ต่อปี 
 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  2,053.70   0.27  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  92.42   0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  616.11   0.08  

ค่าตอบแทนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์   246.45   0.03  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  56.25   0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  3,064.93   0.40  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด  21,892.19  28.71% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  19,724.45  25.87% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากัด (มหาชน)  12,957.08  16.99% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  10,219.87  13.40% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  7,134.97  9.36% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  2,417.40  3.17% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด  1,900.27  2.49% 

รวม            76,246.23 100.00% 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
PTR = 14.21% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KTSET50RMF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   792,303,700.75 100.16 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  45,442,105.00 5.74 
             หมวดทรัพยากร  241,543,812.25 30.54 
             หมวดเทคโนโลยี  77,629,590.00 9.81 
             หมวดธุรกิจการเงิน  116,642,291.50 14.75 
             หมวดบริการ  194,728,725.60 24.62 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  47,676,275.00 6.03 
             หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  3,718,500.00 0.47 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  64,902,835.00 8.20 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น                       19,566.40          0.00 
 อื่นๆ   -1,260,915.83 -0.16 
        ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                                       3,079,581.51                0.39 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                     145,200.00          0.02 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                     -4,485,697.34         -0.57 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 791,042, 784.92 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร      มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
    หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
    เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%         NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        14,469,000.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      16,113,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        5,827,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู        5,426,240.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย        10,210,375.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์        7,650,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        5,307,920.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      6,591,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป       4,752,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        64,337,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        9,489,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        70,590,375.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์        38,418,375.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      21,511,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ       5,403,784.50 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        5,062,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        7,127,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        5,881,450.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี      12,150,836.25  
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      36,773,670.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        26,432,375.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)     24,408,000.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     7,931,912.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      22,535,100.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      13,638,320.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา        18,606,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       15,748,125.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ราช กรุ๊ป        5,853,350.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินโดรามา  เวนเจอร์ส        17,877,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์        6,915,665.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล        6,737,400.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      9,043,860.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     14,804,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        12,667,980.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไออาร์พีซี        4,574,466.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       6,741,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์        7,576,570.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      41,707,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        14,779,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        6,579,165.60 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น        4,911,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์        3,718,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์       8,986,750.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      11,796,435.00  
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล        14,050,400.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        21,584,875.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        6,192,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        28,830,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม      43,408,950.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        10,550,370.00 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     19,566.40
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

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

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 (บาท) 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 753,989,105.95 บาท) 792,303,700.75 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,074,232.42 
เงินมัดจําเพ่ือขายหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้ครอบครอง 0.00 
หลักประกันสําหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ 0.00 
ลูกหนี้ 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 150,549.09 
     จากการขายเงินลงทุน 0.00 
     จากการขายหน่วยลงทุน 0.00 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 0.00 
สินทรัพย์อ่ืน 0.00 
รวมสินทรัพย์ 795,528,482.26 
หนี้สิน 
ภาระผูกพันท่ีต้องส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีขายขณะท่ีไม่ได้ครอบครอง 0.00 
ภาระผูกพันท่ีต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ 0.00 
เจ้าหนี้ 
     จากการซ้ือเงินลงทุน 1,603,320.00 
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,334,469.81 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,547,907.53 
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน 0.00 
หนี้สินอ่ืน 0.00 
หนี้สินรวม 4,485,697.34 
สินทรัพย์สุทธิ 791,042,784.92 
สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 668,834,949.29 
กําไรสะสม      47,320,468.68  
บัญชีปรับสมดุลย์ 74,887,366.95 
สินทรัพย์สุทธิ  791,042,784.92 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด(หน่วย) 66,883,494.8952 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 11.8271 
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

  
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้เงินปันผล  11,767,850.53
รายได้ดอกเบี้ย  6,211.21

รายได้ท้ังสิ้น  11,774,061.74

  

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  2,053,701.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  92,416.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  616,110.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  35,918.46
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  348,362.78

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  3,146,509.91
  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  8,627,551.83 

  

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  (9,348,945.30)
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี)      71,405,879.60 

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน      62,056,934.30 

  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย     70,684,486.13 
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กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้  

   ใบสําคัญแสดงสทิธิ์ที่จะซ้ือหุ้นสามัญ  

      หมวดธนาคาร (B0)  

         TTB-W1 - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 61,145.00 25,010.13 0.00  19,566.40 0.00% 
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 61,145.00 25,010.13 0.00  19,566.40 0.00%
   รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซ้ือหุน้สามัญ 61,145.00 25,010.13 0.00  19,566.40 0.00%
   หุ้นสามัญ  

      หมวดธนาคาร (B0)  

         BBL - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 123,000.00 19,411,806.51 0.00  16,113,000.00 2.03% 
         KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 153,300.00 24,395,386.45 0.00  22,535,100.00 2.84%
         KTB - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 903,200.00 14,087,085.19 0.00  13,638,320.00 1.72%
         SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 216,000.00 25,144,853.19 0.00  24,408,000.00 3.08%
         TISCO - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 51,800.00 4,503,658.55 0.00  4,752,650.00 0.60%
         TTB - TMBThanachart Bank Public Company Limited 6,245,600.00 9,651,036.28 0.00  7,931,912.00 1.00% 
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 7,692,900.00 97,193,826.17 0.00  89,378,982.00 11.28%
      หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5)  

         SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 77,500.00 32,547,011.79 0.00  28,830,000.00 3.64%
      รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5) 77,500.00 32,547,011.79 0.00  28,830,000.00 3.64%
      หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)  

         IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 363,000.00 14,639,432.25 145,200.00  17,877,750.00 2.26%
         PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 291,200.00 17,979,466.06 0.00  14,050,400.00 1.77%
      รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0) 654,200.00 32,618,898.31 145,200.00  31,928,150.00 4.03%
      หมวดพาณิชย์ (C5)  

         COM7 - บมจ. คอมเซเว่น 155,800.00 3,697,471.88 0.00  5,881,450.00 0.74% 
         CPALL - บมจ. ซีพี ออลล์ 579,900.00 39,912,517.75 0.00  38,418,375.00 4.85%
         CRC - บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 389,600.00 13,724,305.64 0.00  14,804,800.00 1.87%
         GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 310,338.00 4,850,084.34 0.00  6,579,165.60 0.83%
         HMPRO - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 850,200.00 12,021,283.49 0.00  12,667,980.00 1.60%
      รวม หมวดพาณิชย์ (C5) 2,285,838.00 74,205,663.10 0.00  78,351,770.60 9.89%
      หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (D0)  

         ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 192,200.00 36,932,810.11 0.00  41,707,400.00 5.26%
         DTAC - บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 153,300.00 6,851,412.87 0.00  6,591,900.00 0.83%
         INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 206,700.00 12,235,785.49 0.00  14,779,050.00 1.87%
         TRUE - บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน 2,156,600.00 10,841,540.12 0.00  9,489,040.00 1.20%
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จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 
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จํานวนหน่วย 
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เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
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ของมูลค่า
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      รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (D0) 2,708,800.00 66,861,548.59 0.00  72,567,390.00 9.16%
      หมวดช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0)  

         KCE - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 76,700.00 5,913,036.07 0.00  5,062,200.00 0.64%
      รวม หมวดช้ินส่วนอเิลคโทรนิคส์ (E0) 76,700.00 5,913,036.07 0.00  5,062,200.00 0.64%
      หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5)  

         BANPU - บมจ. บ้านปู 437,600.00 4,666,423.02 0.00  5,426,240.00 0.68%
         BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 168,900.00 6,186,064.19 0.00  5,827,050.00 0.74%
         EA - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 240,500.00 12,224,364.35 0.00  21,584,875.00 2.72%
         EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า 34,400.00 8,256,619.01 0.00  6,192,000.00 0.78% 
         GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 182,035.00 12,218,270.24 0.00  12,150,836.25 1.53%
         GULF - บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 758,220.00 22,154,814.12 0.00  36,773,670.00 4.64%
         IRPC - บมจ. ไออาร์พีซี 1,322,100.00 5,068,524.36 0.00  4,574,466.00 0.58%
         OR - บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก 775,200.00 24,404,101.72 0.00  21,511,800.00 2.72%
         PTT - บมจ. ปตท. 1,845,500.00 77,033,373.68 0.00  70,590,375.00 8.91% 
         PTTEP - บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 256,100.00 28,736,701.93 0.00  43,408,950.00 5.48%
         RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 140,200.00 6,778,264.36 0.00  5,853,350.00 0.74%
         TOP - บมจ. ไทยออยล์ 131,900.00 8,462,709.03 0.00  7,650,200.00 0.97%
      รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5) 6,292,655.00 216,190,230.01 0.00  241,543,812.25 30.49%
      หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)  

         KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย 166,700.00 7,190,575.16 0.00  10,210,375.00 1.29% 
         MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 136,800.00 6,842,106.69 0.00  6,737,400.00 0.85%
         SAWAD - บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน 88,500.00 5,215,917.83 0.00  4,911,750.00 0.62%
         TIDLOR - บมจ. เงินติดล้อ 161,307.00 5,473,652.31 0.00  5,403,784.50 0.68%
      รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5) 553,307.00 24,722,251.99 0.00  27,263,309.50 3.44%
      หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0)  

         CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 64,500.00 5,556,203.43 0.00  7,127,250.00 0.90%
         CPF - บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 556,500.00 14,778,552.54 0.00  14,469,000.00 1.83% 
         MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 337,041.00 10,629,430.32 0.00  11,796,435.00 1.49%
         OSP - บมจ. โอสถสภา 194,000.00 7,039,146.53 0.00  6,741,500.00 0.85%
         TU - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 308,600.00 5,287,609.87 0.00  5,307,920.00 0.67%
      รวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (G0) 1,460,641.00 43,290,942.69 0.00  45,442,105.00 5.74%
      หมวดการแพทย์ (G5)  

         BDMS - บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 1,026,500.00 23,777,374.34 0.00  26,432,375.00 3.34%
         BH - บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 51,500.00 7,994,921.31 0.00  8,986,750.00 1.13% 
      รวม หมวดการแพทย์ (G5) 1,078,000.00 31,772,295.65 0.00  35,419,125.00 4.47%



 

P a g e  15 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KTSET50RMF 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Krung Thai SET50 RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย / 
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

      หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0)   

         SCGP - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 277,500.00 11,575,586.30 0.00  15,748,125.00 1.99%
      รวม หมวดบรรจุภัณฑ์ (K0) 277,500.00 11,575,586.30 0.00  15,748,125.00 1.99%
      หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสําอาง (K5)   

         STGT - บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 185,000.00 7,312,677.41 0.00  3,718,500.00 0.47% 
      รวม หมวดเวชภัณฑ์และเครื่องสาํอาง (K5) 185,000.00 7,312,677.41 0.00  3,718,500.00 0.47%
      หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)   

         AWC - บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 2,068,700.00 9,624,674.08 0.00  10,550,370.00 1.33%
         CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 289,600.00 18,067,961.19 0.00  18,606,800.00 2.35%
         LH - บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 772,700.00 7,249,781.99 0.00  6,915,665.00 0.87%
      รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ (M0) 3,131,000.00 34,942,417.26 0.00  36,072,835.00 4.55%
      หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)   

         AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย 922,400.00 57,296,218.31 0.00  64,337,400.00 8.12%
         BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 988,400.00 8,797,052.56 0.00  9,043,860.00 1.14% 
         BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 851,300.00 8,724,439.61 0.00  7,576,570.00 0.96%
      รวม หมวดขนส่งและโลจิสติกส ์(N5) 2,762,100.00 74,817,710.48 0.00  80,957,830.00 10.22%
   รวม หุ้นสามัญ 29,236,141.00 753,964,095.82 145,200.00  792,284,134.35 100.00%
รวม หุ้นและใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้น 29,236,141.00 753,989,105.95 145,200.00  792,303,700.75 100.00%
รวมเงินลงทนุ 29,236,141.00 753,989,105.95 145,200.00  792,303,700.75 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ปิดที่ 1,663.41 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 94.72 จุด หรือเพิ่มขึ้น 6.04% เม่ือ
เทียบกับวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ท่ีระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดต่ําสุดของปีในเดือน
ธันวาคม 2564 ที่ระดับ 1,563.04 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 81,194.51 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 165,240.06 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซ้ือสุทธิ 3,837.62 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 99,482.16 ล้านบาทนักลงทุนท่ัวไปขายสุทธิ 69,595.40 
ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มการท่องเที่ยวฯเพิ่มขึ้น 25.17% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัว
ลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 26.26% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่ม
การแพทย์เพิ่มขึ้น 20.22%, กลุ่มเทคโนโลยีฯเพิ่มขึ้น 14.19%, กลุ่มพลังงานฯเพิ่มขึ้น 12.66%, กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มข้ึน 
11.57% และ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน 5.81% 
         
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ 

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

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน, การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) และประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และ ปัญหาความรุนแรงและความตึง
เครยีดระหว่างประเทศ 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากอุปทานท่ีขาดแคลนท่ัวโลก ทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงิน
เฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 
1. เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลง ตามปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึง

ราคาสินค้าที่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค ในขณะที่การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ
ซึ่งเริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคม และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มเติมของรัฐบาลนั้น คาดว่าจะช่วยหนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวได้บ้าง 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอ จากผลของ Supply disruption ที่ยืดเยื้อ และเงินเฟ้อที่พุ่งสูงอย่างมากทั่วโลก ซึ่งความไม่
แน่นอนของสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ยังคงกระทบต่อกิจกรรมการค้าและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่อไป เป็น
สาเหตุท่ีทําให้ Fed จําเป็นต้องข้ึนดอกเบี้ยแรง และเร็วกว่าท่ีตลาดคาดไว้ ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดกังวลถึงความเป็นไปได้ท่ี
จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้น  

3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม ซึ่งตลาดคาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5-6 ครั้งในปีนี้ 
และคาดการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยต้องคอยติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และ
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การส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อ
ภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. บริษัทจดทะเบียนประกาศผลประกอบการส่วนใหญ่ฟื ้นตัว YoY จากฐานตํ ่าในปีที ่แล้ว โดยเฉพาะของกลุ ่มพลังงาน  
สาธารณูปโภค ค้าปลีก ธนาคาร อสังหาฯ และโรงพยาบาลออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มีแนวโน้มปรับ
ประมาณการณ์ลงหลังเห็นผลกระทบจากต้นทุนการผลิตในผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียน 

 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนเปิดกรุงไทย SET 50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ลดลงจาก 100.07% เป็น 98.48% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 29.47%, กลุ่ม
ธนาคาร 11.97%, กลุ่มพาณิชย์ 10.08%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 9.97% และ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 9.73% 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

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 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

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 บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเปน็ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

บริษัทที่ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รบั  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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