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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

“เพื่อการลงทุนอยางมีเปาหมาย” 



 

 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

บริษัทขอนําสงรายงานประจําป 2557 - 2558 ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ของ
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนใหทานผูถือหนวยลงทุนไดทราบ 

               บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีไดใหความเชื่อถือและไววางใจใหบริษัทบริหารเงินทุนของทานเสมอมา  

 

 
     ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

กองทุนรวม 
วันจด

ทะเบียน 

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2558) นับตั้งแต
วันจด

ทะเบียน
กองทุน 

NAV ตอ
หนวย 
(บาท) 

ยอนหลงั 
3 เดือน  

ยอนหลงั
6 เดือน  

ยอนหลงั
9 เดือน 

ยอนหลงั
1 ป 

ยอนหลงั
3 ป 

ยอนหลงั 
5 ป 

ยอนหลงั 
10 ป 

EBANK1) 16 พ.ย. 2555 4.8076 -2.36% -17.07% -23.33% -21.22% N/A N/A N/A 0.28% 

เกณฑมาตรฐาน 
(Benchmark)2) - 

- -2.95% -18.07% -26.59% -23.55% - - - -6.66% 

BANK Total 
Return Index - 

- -2.20% -17.24% -24.37% -21.27% - - - 1.40% 

หมายเหตุ: (1) มูลคาหนวยลงทุนหลงัหักเงินปนผล 2 ครัง้รวม 0.18 บาทตอหนวย 
                 (2) คํานวณจากผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกจิธนาคาร (SET Banking Sector Index) 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยนืยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสนิใจลงทนุ 

 

คานายหนาซื้อขายหลกัทรัพย 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

อันดับ ชื่อ 
 คานายหนา 

(บาท)  
 อัตราสวน 
คานายหนา  

1 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)                      3,165.51  100.00% 

รวม                  3,165.51  100.00% 
 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
PTR = 0.09 เทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบแสดงคาใชจายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ของรอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2558 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสนิสุทธ ิ

คาธรรมเนียมการจัดการ                         441.83  0.35 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                           34.09  0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน                           13.64  0.01 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง                          63.72 0.05 

คาสอบบัญชี                           70.00  0.05 

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน                         103.23  0.08 

คาสิ่งพมิพ                           47.40  0.04 

คาโฆษณาประชาสัมพันธในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก                           53.44  0.04 

คาการเปนหลกัทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                         74.84 0.06 

คาใชจายอ่ืน ๆ**                           27.11  0.02 

รวมคาใชจายทั้งหมด***                    929.30  0.73 
*เปนอัตราทีร่วมภาษีมูลคาเพิม่แลว 
**คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีแตละรายการมีมูลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
***ไมรวมคานายหนาซือ้ขายหลักทรพัยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

 
 

รายงานสถานะการลงทุนการกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 
กองทุนเปด KTAM SET BANKING ETF TRACKER 

มูลคา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
  รายละเอียดการลงทุน  มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ   108,541,077.55 98.16 
 หุนสามัญ  
             หมวดธุรกิจการเงิน  108,541,077.55 98.16 
 อ่ืนๆ   2,035,454.77 1.84 
 ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสนิอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                       2,200,844.81         1.99 
 ประเภทรายการคางรับอื่นๆ                                   1,318.55        0.00 
 ประเภทรายการคางจายหรือหน้ีสินอ่ืนๆ                            -166,708.59       -0.15 
 มูลคาทรัพยสนิสุทธ ิ 110,576,532.32 100.00 

 
 
 



 

 

รายงานสรุปจํานวนเงนิลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน 
กองทุนเปด KTAM SET BANKING ETF TRACKER 

มูลคา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
กลุมของตราสาร    มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลกัหลัง/ค้ําประกัน 
(ค) ตราสารหรือผูออกท่ีมีบริษัทท่ีไดรับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ําประกัน 
(ง) ตราสารหรือผูออกทีม่ีบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในระดับที่ต่าํกวา  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมมี rating เปนผูออก/ผูรับรอง/อาวัล/สลกัหลัง/ค้ําประกัน 
สัดสวนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดวาจะลงทนุในกลุม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปด KTAM SET BANKING ETF TRACKER  
มูลคา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

 ประเภท ผูออก    มูลคาตาม 
  ราคาตลาด 
หุนสามัญ บริษัททิสโก ไฟแนนทเชียลกรุป จํากัด(มหาชน)      1,699,882.50 
หุนสามัญ บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน)      2,408,650.00 
หุนสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน)      25,311,600.00 
หุนสามัญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)      6,501,572.00 
หุนสามัญ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)     1,581,200.00 
หุนสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)      23,080,500.00 
หุนสามัญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)      13,609,225.00 
หุนสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      13,351,680.00 
หุนสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      17,872,250.00 
หุนสามัญ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)      1,882,603.12 
หุนสามัญ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)      1,241,914.93 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุ

ตั้งแต 1 ป ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเปนอันดับต่ําสุดซึ่งแตละสัญลักษณ
มีความหมายดังน้ี 

AAA  อันดับเครดิตองคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงต่ํามาก ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนใน

เกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับ
เครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A  องคกรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ํา ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนใน

เกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ี
อยูในระดับสูงกวา 

BBB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงิน

ตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และ
อาจมีความสามารถในการชําระหน้ีออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

BB  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับสูง ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนใน

เกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆซ่ึงอาจสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ 

B  องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตน

ในเกณฑต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

C องคกรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด ผูออกตราสารหน้ีไมมีความสามารถในการชําระ

ดอกเบ้ียและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
อื่นๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

D  องคกรหรือตราสารหนี้อยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตาม

กําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทายเพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเนนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหน้ี 
(Default Probability) เปนสําคัญโดยมิไดคํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการผิดนัดชําระหน้ี 
(Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ํากวา 1 ป สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิตตราสารหน้ี

ระยะสั้นจําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมาก และนัก

ลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิต

ในระดับดังกลาวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีที่สูงยิ่งข้ึน 



 

 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ี
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได 
T4  ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นท่ีคอนขางออนแอ 
D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทติ้งเปนอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะทอนความสามารถในการ
ชําระหน้ีของผูออกตราสารหน้ีโดยไมรวมความเสี่ยงจากการแปลงคาเงินสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทติ้งยังใชเคร่ืองหมาย “(sf)” ตอทายสัญลักษณอันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุวาตราสารหน้ีท่ีมี

เคร่ืองหมายดังกลาวเปนตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณอันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามขางตน 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะทอนความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผูออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอนาคตของผูออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ี 
สวนแนวโนมอันดับเครดิตของตราสารหน้ีโดยสวนใหญจะเทากับแนวโนมอันดับเครดิตขององคกรผูออกตราสารน้ันๆ หรือ

องคกรซ่ึงรับภาระผูกพันในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโนมอันดับเครดิตแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไมเปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไมเปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเปนข้ันตอนหน่ึงของการทบทวนอันดับเครดิตท่ีทริสเรทติ้ง

ประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ
หรือการเงินขององคกรท่ีทริสเรทติ้งจัดอันดับ แตขอมูลดังกลาวยังไมชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไมได เชน การควบรวมกิจการ 
การลงทุนใหม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน หรือแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิม
แตอยางใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนใหนักลงทุนระมัดระวังในการท่ีจะลงทุนในตราสารหนี้ขององคกรน้ันๆ รายงานเครดิตพินิจ
ประกอบดวย เหตุผล (Rationale) ท่ีแจงเหตุในการออกประกาศเตือนพรอมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว
พรอมกับอันดับเครดิตปจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโนมอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

เครดิตพินิจ เปนการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไมชัดเจน) 
สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ Fitch Rating 

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดย

อันดับความนาเชื่อถือน้ีจะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออก

ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ํา
ประกันโดยรัฐบาล 



 

 

AA (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับ
ความนาเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความ

นาเช่ือถือข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย     
BBB (tha) แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีมีความ

เปนไปไดมากกวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหนี้อื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ีตาม

เงื่อนไขของตราสารเหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆมีความไมแนนอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชําระหน้ี
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องเทานั้น และ
ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ัน ไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ

และสภาพทางเศรษฐกิจ   
CCC (tha), CC (tha), C (tha)  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นใน

ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

  D (tha) อันดับความนาเช่ือถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกาํลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีใน
ปจจุบัน        

คําอธิบายการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลว
จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน
พิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเมื่อg
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสูงกวา 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระ
หนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารท่ีไดรับ

การจัดอันดับท่ีสูงกวา 



 

 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากข้ึนตาม

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  
C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เมื่อ

เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับ
สภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีไดเกิดข้ึนแลวหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชือ่ถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกตางออก

จากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือ
สําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุ
สัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ํากวา “CCC (tha)”   

      สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือใน
ระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนัก

ลงทุนทราบวามีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเช่ือถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงข้ึน “สัญญาณ
ลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะ

ไดรับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุน 

เพ่ือเปนทรัพยสินของ 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

 

สรุปภาวะการลงทุนในกลุมธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
 ดัชนีกลุมธนาคารพาณิชย (SETBANK) ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ปดท่ี 464.24 จุด ปรับตัวลดลงจากตนเดือน
พฤศจิกายน 2557 ท่ี 607.32 จุด หรือ 23.55% โดยปจจัยท่ีกระทบภาวะการลงทุนตอกลุมธนาคารพาณิชยในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558 ที่สําคัญไดแก 

1. เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงท่ีผานมามีสัญญาณชะลอตัวลงอยางตอเน่ือง เห็นไดจากการชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง
ของภาคสงออก และผลกระทบจากราคาสินคาเกษตรท่ีปรับตัวลดลง ประกอบกับหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง 
สงผลใหการเติบโตของสินเชื่อชะลอตัวลงอยางตอเน่ือง 

2. การตัดสินใจปรับลดลงของอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย แสดงถึงความกังวลดานการฟนตัวของ
เศรษฐกิจท่ีนอยกวาคาด สงผลกระทบตอกําไรดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ของธนาคาร 

3. คุณภาพสินเช่ือโดยรวมปรับตัวลดลง เห็นไดจากการเพิ่มข้ึนของสัดสวน NPL ตอสินเช่ือรวมที่เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกลุม

สินเช่ือ SMEs และ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสงผลใหธนาคารพาณิชยหลายแหงตองตั้งสํารองเพิ่มกดดันตอกําไรของ
กลุมธนาคาร 

ปจจัยที่คาดวาจะสงผลกระทบตอธนาคารในชวง 6 เดือนขางหนา 
1. แนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีต่ํากวาคาดตามการปรับลดลงของคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) ท่ี

ปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวของภาคการสงออก ยังคงเปนประเด็นตองจับตามองอยางตอเนื่อง  
2. แนวโนมของการลงทุนจากภาครัฐในชวงคร่ึงปหลังยังเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของสินเช่ือของธนาคาร และคาดวา

จะเปนปจจัยบวกตอกลุม SMEs   
3. อัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีอยูในระดับต่ําท่ี 1.5% คาดวาจะสงผลในเชิงลบตอกําไรของภาคธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในรอบบัญชีที่ผานมาเม่ือเทียบกับรอบปบัญชีกอนหนา 
 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 มีการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวน 98.16% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี 
เน่ืองจากกองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker เปนกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคในการสรางผลตอบแทนใกลเคียงกับกลุม
ธนาคารพาณิชย ดังนั้นสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนท้ังหมดจะเปนการลงทุนในกลุมธนาคารพาณิชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 116,466,597.38 บาท 

ในป 2558 และ 136,206,793.65 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 9, 10 108,541,077.55    165,734,336.46    

เงินฝากธนาคาร 6 1,957,029.25         1,919,919.06         

หลักประกันสําหรับการใหยืมหลักทรัพย 10 2,240,712.74         4,893,954.00         

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 2,490.94                 2,973.07                 

จากการใหยืมหลักทรัพย 1,362.20                 3,099.52                 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 3 205,403.64            305,902.74            

สินทรัพยอ่ืน 35,519.31              35,472.36              

รวมสินทรัพย 112,983,595.63    172,895,657.21    

หน้ีสิน

ภาระผูกพันท่ีตองคืนหลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย 10 2,240,712.74         4,893,954.00         

คาใชจายคางจาย 7 167,348.55            179,662.67            

หน้ีสินอ่ืน 1,112.40                 1,910.84                 

รวมหน้ีสิน 2,409,173.69         5,075,527.51         

สินทรัพยสุทธิ 110,574,421.94    167,820,129.70    

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 9 114,399,700.00    136,782,250.00    

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (50,724,106.36) (43,889,874.16)

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 46,898,828.30 74,927,753.86

สินทรัพยสุทธิ 110,574,421.94    167,820,129.70    

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 4.8075                    6.1025                    

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 23,000,000.0000  27,500,000.0000  

บาท

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558



 

 

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 409,300         13,609,225.00     12.54

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 106,700         17,872,250.00     16.47

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,384,267      1,882,603.12       1.73

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 133,800         23,080,500.00     21.26

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 47,200            1,581,200.00       1.46

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 780,800         13,351,680.00     12.30

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 761,911         1,241,914.93       1.14

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 189,600         25,311,600.00     23.32

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 71,900            2,408,650.00       2.22

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 45,030            1,699,882.50       1.57

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 2,444,200      6,501,572.00       5.99

รวมหุนสามัญ 108,541,077.55 100.00

รวมเงินลงทุนท้ังส้ิน (ราคาทุน 116,466,597.38 บาท) 108,541,077.55 100.00

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 405,400         19,357,850.00     11.68

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129,200         25,581,600.00     15.43

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,406,000      2,952,600.00       1.78

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 161,000         37,996,000.00     22.93

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 56,700            2,395,575.00       1.44

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 932,500         21,727,250.00     13.11

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 873,353         1,589,502.46       0.96

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 223,500         39,671,250.00     23.94

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 87,900            3,076,500.00       1.86

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 55,130            2,453,285.00       1.48

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 2,900,300      8,932,924.00       5.39

รวมหุนสามัญ 165,734,336.46 100.00

รวมเงินลงทุนท้ังส้ิน (ราคาทุน 136,206,793.65 บาท) 165,734,336.46 100.00

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดเงินปนผล 7 3,715,095.87 5,627,864.82

รายไดดอกเบ้ีย 7,048.43 11,080.80

รายไดจากการใหยืมหลักทรัพย 10 16,467.85 30,052.36

รวมรายได 3,738,612.15 5,668,997.98

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 441,832.34            681,077.74            

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 34,092.07               52,552.33               

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 13,636.78               21,020.91               

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษา 5 103,231.94            159,130.29            

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง 5 63,723.29               98,228.56               

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00               70,000.00               

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 100,499.10            100,499.10            

คาใชจายอ่ืน 102,283.19            157,564.99            

รวมคาใชจาย 929,298.71            1,340,073.92         

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 2,809,313.44         4,328,924.06         

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6,614,823.64 6,863,363.85

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (37,453,062.64) 9,808,807.31

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (30,838,239.00)     16,672,171.16       

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (28,028,925.56)     21,001,095.22       

บาท

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558



 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
 
 

2558 2557

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดสุทธิจากการลงทุน 2,809,313.44         4,328,924.06         

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6,614,823.64         6,863,363.85         

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (37,453,062.64) 9,808,807.31

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (28,028,925.56) 21,001,095.22       

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 11) -                           (3,575,000.00)

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (หมายเหตุ 9)

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 7,564,690.84         -                           

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (36,781,473.04) (95,201,483.40)

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (29,216,782.20) (95,201,483.40)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (57,245,707.76) (77,775,388.18)

สินทรัพยสุทธิตนป 167,820,129.70    245,595,517.88    

สินทรัพยสุทธิปลายป 110,574,421.94 167,820,129.70

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 4.9739 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 27,500,000.0000  45,000,000.0000  

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 1,500,000.0000  -                          

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (6,000,000.0000) (17,500,000.0000)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 23,000,000.0000  27,500,000.0000  

หนวย

บาท

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558



 

 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (28,028,925.56) 21,001,095.22 

ปรับกระทบการเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

รายการตัดบัญชีคาใชจายรอการตัดบัญชี 100,499.10        100,499.10       

การซ้ือเงินลงทุน (3,391,253.10) (38,843.00)

การขายเงินลงทุน 773,862.01        -                      

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในหลักประกันสําหรับการใหยืมหลักทรัพย 2,653,241.26 (4,893,954.00)

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 482.13 1,539.27

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการใหยืมหลักทรัพย 1,737.32 (3,099.52)

การลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -                      2,650,336.00

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ืน (46.95) 6,566.56

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาระผูกพันท่ีตองคืนหลักประกันจากการใหยืมหลักทรัพย (2,653,241.26) 4,893,954.00

การลดลงในเจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน -                      (2,679,426.74)

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (12,314.12) 2,152.76

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (798.44) (617.41)

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,614,823.64) (6,863,363.85)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37,453,062.64 (9,808,807.31)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 281,481.39 4,368,031.08

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 80,875.84          -                      

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (325,247.04) (1,535,096.40)

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน -                      (3,575,000.00)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (244,371.20) (5,110,096.40)

เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 37,110.19 (742,065.32)

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 1,919,919.06    2,661,984.38    
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 1,957,029.25 1,919,919.06

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558

บาท

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 



 

 

 
 

ขอมูลเพิ่มเติม 
* คํานวณจากจาํนวนหนวยที่จําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป 
** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน

ท่ีเกิดข้ึนในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน
ระหวางป 

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อยางแทจริงซ่ึงไมรวมถึงการซื้อโดยมสีัญญาขายคืนหรือการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน 

**** ขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด 2556 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไดเน่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกวาหนึง่ป 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
                 

2558 2557 2556****

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก -             -             4.9739

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 6.1025 5.4576 -             

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจากการลงทุนสุทธิ * 0.1225 0.1182 0.0831

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 0.3041 0.2621 0.3048

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (1.7216) 0.3746 0.1658

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น (1.2950) 0.7549 0.5537

หัก การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน -             (0.1100) (0.0700)

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 4.8075 6.1025 5.4576

อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (22.02) 10.69 18.83

อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 110,574    167,820    245,596    

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 0.73           0.68           0.62           

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 2.94           2.89           2.14           

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) *** 47.74         58.80         332.04      

บาท

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558



 

 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ปจจุบันมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 
ลานบาท บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน บริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุน บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลสภาพคลอง และ Yuanta Securities Investment Trust Co., 
Ltd. เปนท่ีปรึกษากองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวม ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนมีนโยบายเนน
ลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึง
หลักทรัพยท่ีอยูระหวางการเขาหรือออกจากการเปนหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีอางอิงดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง

การตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ
ประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง 

“การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุนได

จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซ่ึงมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
ดังตอไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปดเผยขอมลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการ          
ท่ีเกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 
2555) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 
2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 
2555) 
 

สินทรัพยไมหมนุเวียนท่ีถือไวเพือ่ขาย              
และการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 
2555) 

สวนงานดําเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสมัปทานบริการ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน 

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลายคลึงกัน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมลูเกีย่วกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยมื   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมลูเกีย่วกับบคุคล หรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ             
ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 
2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 
2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 
2557) 

สินทรัพยไมหมนุเวียนท่ีถือไวเพือ่ขายและ        
การดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 
2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 
2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมลูเกีย่วกับสวนไดเสยีในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวัดมูลคายตุธิรรม 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสมัปทานบริการ
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลายคลึงกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสยีจากกองทุนการร้ือถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14  
 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
ขอกําหนดเงินทุนข้ันต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ
พนักงาน    

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/   
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2559 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยมื 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมลูเกีย่วกับบุคคล หรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ
ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ
รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 
2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 
2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 
2558) 

สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 
2558) 

สินทรัพยไมหมนุเวียนท่ีถือไวเพือ่ขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 
2558) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 
2558) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมลูเกีย่วกับสวนไดเสยีในกิจการอืน่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมคีวาม
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนนิงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษขีอง
กิจการหรือผูถือหุน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกัษณะคลายคลึงกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสญัญาเชา
หรือไม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  
(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
ขอกําหนดเงินทุนข้ันต่ําและปฏิสัมพันธของรายการ
เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง
ผิวดิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่นําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพื่อการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
การแบงปนสวนทุน 
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายเงินปนผล 

การวัดคาเงินลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นท่ีกองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด
ของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
 

 



 

 

หลักทรัพยที่ใหยืมภายใตธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
กองทุนไดรับผลตอบแทนจากการใหยืมหลักทรัพยในรูปของคาธรรมเนียมการใหยืม และไดรับชดเชยรายไดดอกเบ้ียรับ

หรือเงินปนผลที่เกิดจากหลักทรัพยที่ใหยืม กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมถือเปนกําไรหรือขาดทุน
สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนของกองทุน 
การรับรูรายไดและคาใชจาย 
เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 
รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
รายไดจากการใหยืมหลักทรัพยรับรูตามเกณฑคงคาง   

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง   
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 
คาใชจายรอการตัดบัญชีไดแก คาใชจายในการออกสวนไดเสียคร้ังแรก ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายใน
ระยะเวลา 5 ป 
การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจายและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว  

4. กําไรสะสมตนป              

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 16 พ.ย. 55) 9,243,902.93  4,914,978.87 

กําไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 16 พ.ย. 55) 43,126,308.12  36,262,944.27

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 16 พ.ย. 55) 29,527,542.81  19,718,735.50 

การแบงปนสวนทุนสะสม (เร่ิมสะสม 16 พ.ย. 55) (6,970,000.00)  (3,395,000.00) 

กําไรสะสมตนป 74,927,753.86  57,501,658.64 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน คาธรรมเนียมที่ปรึกษา
กองทุน และคาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน
และคาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง สรุปไดดังน้ี  

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ    ไมเกิน  1.50 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน    ไมเกิน  0.07 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 



 

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน    ไมเกิน  0.20 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมทีป่รึกษากองทุน  ไมเกิน  1.00 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง  ไมเกิน  0.20 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบีย้ (%) 

ธนาคาร 2558 2557 2558  2557

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,957,029.25  1,919,919.06  0.37  0.37 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

คาธรรมเนียมการจัดการ 441,832.34  681,077.74  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ซ้ือเงินลงทุน 953,777.66  -  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 4,666,780.00  11,766,450.00  ราคาตลาด 

รายไดเงินปนผล 670,950.00  1,149,720.00  ตามท่ีประกาศจาย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังน้ี  

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 33,310.19  48,675.01 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    

เงินลงทุน 13,351,680.00  21,727,250.00 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวน

เงิน 48.11 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 93.71 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 37.79 (ป 2557 : รอยละ 47.72) ตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 



 

 

9. รายการซื้อขายหนวยลงทุน 

กองทุนมีรายการซ้ือและขายหนวยลงทุนโดยวิธีการแลกเปลี่ยน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ดังน้ี 
   บาท 
   2558 

 
 

หนวย 
 มูลคาหลกัทรัพย 

ท่ีนํามาแลก 
 สวนตางเงินสด 

รับ(จาย) 

มูลคาหนวยลงทนุท่ีออกจําหนายในระหวางป 1,500,000  7,483,815.00  80,875.84 

มูลคาหนวยลงทนุท่ีรับซื้อคืนในระหวางป (6,000,000)  (36,456,226.00)  (325,247.04) 
 (4,500,000) (28,972,411.00)  (244,371.20)

บริษัทจัดการจะเปดใหมีการซื้อขายโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุนเทาน้ัน ซึ่ง 1 หนวยของการซื้อขาย (creation unit: 
CU) จะเทากับหนวยลงทุนของกองทุนจํานวน 500,000 หนวย โดยจะตองสงมอบหลักทรัพยตามท่ีกําหนดในตะกรา
หลักทรัพยพรอมสวนตางเงินสด ซึ่งสวนตางเงินสดดังกลาวข้ึนอยูกับสวนตางของตะกราหลักทรัพยและมูลคาหนวยลงทุน ณ 

วันที่สงคําสั่งซื้อ 

10. ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
กองทุนไดเขาทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย โดยบริษัทจัดการตกลงจะใหยืมหลักทรัพยแกผูยืมเปนคราวๆ และไดเรียก

หลักประกันจากผูยืมเพื่อเปนหลักประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยหลักประกันตองเปนเงินสด และ/หรือหลักทรัพยอื่น และตอง
ดํารงมูลคาหลักประกันไวไมนอยกวามูลคาธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยในอัตราสวนที่กําหนดไวในประกาศ ก.ล.ต. และขอกําหนด

และเงื่อนไขของสัญญา โดยผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากหลักประกันทั้งหมดจะคืนใหผูยืมทันทีเมื่อไดรับผลประโยชนน้ัน บริษัท
จัดการจะคิดคาธรรมเนียมการใหยืมเปนรายวันในอัตราที่ไดตกลงกัน โดยคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืมตามราคาตลาด
ของวันทําการกอนหนาวันคํานวณ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 หลักทรัพยที่ใหยืมมีมูลคายุติธรรมจํานวน 1.62 ลานบาท และจํานวน 3.72 ลาน
บาท ตามลําดับ และมูลคาของเงินสดที่นํามาเปนหลักประกัน มีจํานวนเงิน 2.24 ลานบาท และจํานวนเงิน 4.89 ลานบาท 
ตามลําดับ ซ่ึงเงินสดดังกลาวกองทุนมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปลงทุนเพื่อหารายไดใหกับกองทุน โดยไดนําเงินดังกลาวฝาก

ธนาคารไวตางหาก เพื่อคืนใหกับผูยืมหลักทรัพย 

11. การแบงปนสวนทุน 
เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 กองทุนไดจายเงินปนผลในอัตรา 0.11 บาทตอหนวย รวมเปนเงิน 3.58 ลานบาท 

 
 

   บาท 
   2557 

 
 

หนวย 
 มูลคาหลกัทรัพย 

ท่ีนํามาแลก 
 สวนตางเงินสด 

รับ(จาย) 

มูลคาหนวยลงทนุท่ีรับซื้อคืนในระหวางป     (17,500,000)   (93,666,387.00)  (1,535,096.40) 



 

 

12. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ

การคา 
มูลคายุติธรรม 
 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นอีก
ท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันใน
ตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียใน
ทองตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงข้ึน ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหาก
อัตราดอกเบ้ียในทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพิ่มสูงข้ึน ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสาร
หน้ีน้ันก็จะมีความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
 กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ดังนั้นจึงไมมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานตลาด 
 กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยู
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผู
ออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 
 กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

13. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 
 

 

 



 

 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกีย่วของ 
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

สิ้นสุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2558 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 30 นางสาวประไพ  กวีวงศประเสริฐ   

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    31 นางสาววีรวรรณ  ธนกิจวรบูลย 

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 32 นายยืนยง  เทพจํานงค 

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 33 นายเทอดยศ  ผจงศิลปวิวัฒน   

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 34 นายเสรี  ระบิลทศพร    

6 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 35 นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัดิ ์   

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลสีซิ่ง 36 นายสมภพ  ประกายรุงทอง   

8 บจก.เคทีบี แอดไวซเซอรี่  37 นายอมรศักดิ ์ วงษเซ็ง    

9 นายวัชรา  ตันตริยานนท 38 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  

10 นายทรงพล  ชีวะปญญาโรจน 39 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    

11 นางสุมาล ี สุขสวาง 40 นายศรชัย  เตรียมวรกลุ  

12 นายดนัย  สมาโนตม 41 นางสุณ ี แนวพานิช 

13 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 42 นางสาวอษรา  เฉลมิมุข 

14 นายธวัช อยูยอด 43 นายเทิดศักดิ ์ แสงวิมล    

15 นายเอกนิต ิ นิติทัณฑประภาศ 44 นายกานต  ลชิตากุล   

16 นางชนาทิพย  วีระสืบพงศ 45 นางสาววรรณรพีร  ประกอบวรรณกิจ    

17 นายวิโรจน  ตั้งเจริญ 46 นายชัชพล  สีวลพีันธ 

18 นายวีระ วุฒิคงศิริกลู 47 นายกติติศกัดิ ์ บุญราศรี   

19 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน 48 นางแสงสิริ  เนตรอัมพร 

20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    49 นางจุฑามาส  นุชประยูร 

21 นางเพ็ญศรี  มสีขุสบาย  50 นายศภุกร  สิงหศรี   

22 นางแสงจันทร  ล ี 51 นายสมเกยีรต ิ เรืองอุดม 

23 นายคมสันต ิ วงษอารี 52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ 

24 นายกฤษณ  ณ  สงขลา 53 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 

25 นางสาวพิไลวรรณ  อองธรรมกุล   54 นางสาวธัญญาพร  ตั้งอุทัยสุข 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    55 นางสาวสําเนา  เขียวศิริ 

27 นายสมชัย  อมรธรรม 56 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 

28 นายเฉลิม  โลกจิแสงทอง 57 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 

29 นางรุงตวัน  อิศรพันธุ   58 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย 
 



 

 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกีย่วของ (ตอ) 
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

สิ้นสุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2558 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

59 นางพรพิมพ  โชคเหรียญสุขชัย 64 นายณัฏภวินท มาไพศาลสิน 
60 นายกติติเชษฐ  สุรเชษฐพาณิช 65 นายชัยยศ ศิริรัตนบวร 
61 นางสาวนิสาวาสน  กฤตยพรายภา 66 นายชาญณรงค  กิตินารถอินทราณี 

62 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 67 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพศิาลสกลุ 

63 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ 68 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือที่ website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 

หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ http://www.sec.or.th 

 
     ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ีสํานักงานของบริษัท

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

 
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
รอบปบัญชีระหวาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

วันที ่ รายละเอียด การดําเนินการแกไข 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานรายชื่อผูจัดการกองทนุของ 
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

สิ้นสุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2558 

ผูจัดการกองทนุหลัก ผูจัดการกองทนุสํารอง 

นายยืนยง  เทพจํานงค นายชาญณรงค  กิตินารถอินทราณี 

  นางสาวอรวรรณ  เกียรติพศิาลสกลุ 

  นางแสงจันทร  ล ี
 

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 
ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมลูการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคล ไดที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ website ของ
บริษัทจัดการและสํานักงาน ก.ล.ต." 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน

1 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

7 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

9 บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย เจ.พี.มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

27 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

29 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด ขาวสาร ขาว บทวิเคราะห และการจัดสัมมนาใหความรู  เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชนตอบแทน เน่ืองจากการใชบริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน



 

 

 
 


