
 

 

 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
 
 

 
 

รอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 มกราคม 2558 
 

 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
“เพื�อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย“ 



 

 
 
เรียน      ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
             กองทนุเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี  ยงชีพ 

  บริษัทขอนําสง่  “รายงานสรุปสถานะการลงทนุ” เพื�อรายงานผลการดําเนินงานของกองทนุตั  งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 
2557 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2558 มาเพื�อโปรดทราบ 

 บริษัทขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นอย่างสงู ที�ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของ
ทา่น บริษัทยงัคงยืนยนัในความตั  งใจและทุม่เทความสามารถเพื�อบริหารเงินของทา่นอยา่งมีประสทิธิภาพที�สดุตอ่ไป 

                                                        

  

                                                                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

                                  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

กองทุนรวม 
วันจด

ทะเบียน 

ผลการดาํเนินงาน (สิ �นสุด ณ 30 มกราคม 2558)     นับตั �งแต่
วันจด

ทะเบียน
กองทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ย้อนหลัง 
3 เดือน   

ย้อนหลัง 
6 เดือน  

ย้อนหลัง 
9 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

KSRMF 27 ธ.ค.2549 23.5213 -3.40% 2.24% 0.23% 11.98% 34.43% 75.22% N/A 135.21% 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmark) 1) 

- - -0.18% 2.42% 12.29% 24.09% 46.92% 127.01% 113.24% 129.59% 

หมายเหต:ุ    1) AIMC Benchmark = คํานวณจากอตัราผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index) 
 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี �ได้จัดทาํขึ �นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ�งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสนิใจลงทุน 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชีตั �งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2557 ถงึวันที� 31 มกราคม 2558 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ             939.53  0.81 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์               19.94  0.02 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               78.29  0.07 

คา่สอบบญัชี               22.68  0.02 

คา่สิ�งพิมพ์               13.94  0.01 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษากองทนุ             100.00  0.09 

คา่โฆษณาประกาศ NAV               33.51  0.03 

คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทนุภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครั  งแรก               15.51  0.01 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ**                 0.52  0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด***        1,223.92  1.06 
*เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว 
** คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที�แตล่ะรายการมีมลูคา่น้อยกวา่ร้อยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
*** ไมร่วมคา่นายหน้าซื  อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ  นจากการซื  อขายหลกัทรัพย์ 

 
 
 



 

บริษัทนายหน้าที�ได้รับค่านายหน้าสงูสุดสิบอนัดบัแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

ระหว่างวนัที� 1 สิงหาคม 2557 ถงึวันที� 31 มกราคม 2558 

อันดับ ชื�อ 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จํากดั            95,893.67  12.82% 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั            76,843.67  10.27% 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)            75,258.40  10.06% 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)            68,930.29  9.21% 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี   จํากดั            66,753.89  8.92% 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)            44,372.67  5.93% 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)            38,743.40  5.18% 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี  คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั            35,667.32  4.77% 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)            33,999.32  4.54% 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั            33,225.03  4.44% 

11 อื�น ๆ          178,389.70  23.85% 

รวม         748,077.36  100.00% 
 

 
ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 
ระหว่างวนัที� 1 สิงหาคม 2557 ถงึวันที� 31 มกราคม 2558 

PTR = 1.87 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพนั 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

มูลค่า ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 
  รายละเอียดการลงทุน  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ   108,297,481.15 89.76 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร  11,330,690.00 9.39 
             หมวดทรัพยากร  9,898,225.00 8.20 
             หมวดเทคโนโลยี  26,907,980.00 22.30 
             หมวดบริการ  27,876,230.15 23.10 
             หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม  121,418.50 0.10 
             หมวดอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  32,162,937.50 26.66 

 อื�นๆ   12,358,068.84 10.24 
 ประเภทหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นตามที�สาํนกังานกําหนด                            12,249,352.55 10.15 
 ประเภทรายการค้างรับอื�นๆ                                 2,674,115.18   2.22 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี  สนิอื�นๆ                               -2,565,398.89  -2.13 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ                                                                                               120,655,549.99     100.00 

 
 

รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทุนในตราสารแห่งหนี � เงนิฝาก หรือตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

มูลค่า ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 
กลุ่มของตราสาร  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั  งขึ  น ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อาวลั/สลกัหลงั/คํ  าประกนั 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที�มีบริษัทที�ได้รับ rating ในระดบั investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อาวลั/สลกัหลงั/คํ  าประกนั 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที�มีบริษัทที�ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือในระดบัที�ตํ�ากวา่  0.00 0.00 
   investment grade หรือไมม่ี rating เป็นผู้ออก/ผู้ รับรอง/อาวลั/สลกัหลงั/คํ  าประกนั 
สัดส่วนสงูสุด (upper limit) ที�บริษัทจดัการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชื�อถอืของตราสารทุกตวัใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

มูลค่า ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 

 ประเภท ผู้ออก                                                      มูลค่าตาม 
                                                                                                                                    ราคาตลาด 
 หุ้นสามญั บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)     1,976,225.00 
 หุ้นสามญั บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ  งส์ จํากดั (มหาชน)     4,076,915.00 
 หุ้นสามญั บริษัทจสัมิน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน)      5,072,130.00 
 หุ้นสามญั บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน)     4,900,380.00 
 หุ้นสามญั บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)     1,072.50 
 หุ้นสามญั บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)    12,323,500.00 
 หุ้นสามญั บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)      4,609,485.15 
 หุ้นสามญั บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน)      5,849,700.00 
 หุ้นสามญั บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน)      11,330,690.00 
 หุ้นสามญั บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั�น จํากดั(มหาชน)     6,796,125.00 
 หุ้นสามญั บริษัท เอเชีย เอวิเอชั�น จํากดั (มหาชน)     4,206,310.00 
 หุ้นสามญั บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน)     1,706,240.00 
 หุ้นสามญั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)       7,335,200.00 
 หุ้นสามญั บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน)     8,580,800.00 
 หุ้นสามญั บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)        586,800.00 
 หุ้นสามญั บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จํากดั (มหาชน)    121,418.50 
 หุ้นสามญั บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน)      6,922,280.00 
 หุ้นสามญั บริษัท อินทชั โฮลดิ  งส์ จํากดั(มหาชน)      9,512,350.00 
 หุ้นสามญั บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)      5,508,300.00 
 หุ้นสามญั บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)     4,354,360.00 
 หุ้นสามญั บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)      2,527,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื Tris Rating 
ทริสเรทติ  งใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรและตราสารหนี  ระยะกลางและระยะยาวที�มี

อายุตั  งแต่ 1 ปี ขึ  นไป จํานวน 8 อนัดบั โดยเริ�มจาก AAA ซึ�งเป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึ�งเป็นอนัดบัตํ�าสดุซึ�งแต่ละ
สญัลกัษณ์มีความหมายดงันี   
AAA  อนัดบัเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อม
อื�นๆ 

AA  องค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงตํ�ามาก ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่า
อนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบั AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบั
เครดิตที�อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 
มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี  ออ่นแอลงเมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงในระดบัสงู ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ตํ�ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงที�รุนแรง (Adverse changes) ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆซึ�งอาจสง่ผลให้ความสามารถในการชําระหนี  อยูใ่นเกณฑ์ที�ไมเ่พียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงในระดบัสงูมาก ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ตํ�าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั  งใจในการชําระหนี  ได้ตามการเปลี�ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี  มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี  สงูที�สดุ ผู้ออกตราสารหนี  ไม่มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบี  ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื�อนไขที�เอื  ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ�งแวดล้อมอื�นๆ อยา่งมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนี  ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี  อยูใ่นสภาวะผิดนดัชําระหนี   โดยผู้ออกตราสารหนี  ไมส่ามารถชําระดอกเบี  ยและคืนเงินต้นได้
ตามกําหนด 
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื�องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพ
ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
สําหรับการจัดอนัดบัเครดิตตราสารหนี  ระยะสั  น ทริสเรทติ  งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที�จะเกิดการผิดนดัชําระหนี   

(Default Probability) เป็นสําคญัโดยมิได้คํานึงถึงระดบัของการชดเชยความเสียหายที�จะเกิดขึ  นจากการผิดนดัชําระหนี   
(Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี  ระยะสั  นมีอายตุํ�ากว่า 1 ปี สญัลกัษณ์และนิยามอนัดบัเครดิตตรา
สารหนี  ระยะสั  นจําแนกเป็น 5 ระดบั ดงันี   
T1  ผู้ออกตราสารหนี  มีสถานะทั  งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคลอ่งที�ดีมาก และนกั

ลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนี  ที�ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบั
เครดติในระดบัดงักลา่วซึ�งมีเครื�องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี  ที�สงูยิ�งขึ  น 

T2  ผู้ออกตราสารหนี  มีสถานะทั  งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระ
หนี  ระยะสั  นในระดบัที�นา่พอใจ 



 

T3  ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระหนี  ระยะสั  นในระดบัที�ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี  มีความสามารถในการชําระหนี  ระยะสั  นที�คอ่นข้างออ่นแอ 
D เป็นระดบัที�อยูใ่นสภาวะผิดนดัชําระหนี   โดยผู้ออกตราสารหนี  ไมส่ามารถชําระดอกเบี  ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อนัดบัเครดิตทกุประเภทที�จดัโดยทริสเรทติ  งเป็นอนัดบัเครดิตตราสารหนี  ในสกุลเงินบาท ซึ�งสะท้อนความสามารถ
ในการชําระหนี  ของผู้ออกตราสารหนี  โดยไมร่วมความเสี�ยงจากการแปลงคา่เงินสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

นอกจากนี  ทริสเรทติ  งยงัใช้เครื�องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสญัลกัษณ์อนัดบัเครดิตตราสารหนี  เพื�อระบวุา่ตราสารหนี  ที�มี
เครื�องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที�มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที�ความหมายของสญัลกัษณ์อนัดบัเครดิตยงัคงเหมือนเดิมตาม
นิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ  งยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี�ยนแปลง
อนัดับเครดิตของผู้ ออกตราสารหนี  ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ  งจะพิจารณาถึงโอกาสที�จะเกิดการ
เปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ ออกตราสารหนี  ที�อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี   สว่นแนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหนี  โดยสว่นใหญ่จะเทา่กบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตของ
องค์กรผู้ออกตราสารนั  นๆ หรือองค์กรซึ�งรับภาระผูกพนัในการชําระหนี  ของตราสารนั  นๆ ทั  งนี   แนวโน้มอนัดบัเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก ่

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับขึ  น 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไมเ่ปลี�ยนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับขึ  น ปรับลดลง หรือไมเ่ปลี�ยนแปลง 

ทริสเรทติ  งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ�งเป็นขั  นตอนหนึ�งของการทบทวนอนัดบัเครดิตที�ทริสเรทติ  ง
ประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื�อเกิดเหตุการณ์สําคญัซึ�งทริสเรทติ  งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที�ทริสเรทติ  งจดัอนัดบั แต่ข้อมลูดงักลา่วยงัไม่ชดัเจน หรืออาจจะยงัสรุปผลไมไ่ด้ เช่น การควบ
รวมกิจการ การลงทนุใหม่ การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงผล
อนัดบัเครดิตเดิมแตอ่ยา่งใด ทั  งนี   เพื�อเตือนให้นกัลงทนุระมดัระวงัในการที�จะลงทนุในตราสารหนี  ขององค์กรนั  นๆ รายงาน
เครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที�แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert 
Designation) ไว้พร้อมกบัอนัดบัเครดิตปัจจบุนั โดยงดการระบ ุ“แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดิตในระยะอนัใกล้ ซึ�งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงัไม่ชดัเจน) 
 

สถาบันการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื Fitch Rating 
คาํอธิบายการจัดอนัดับความน่าเชื�อถอืระยะยาว สาํหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั  นสงูสดุของอนัดบัความนา่เชื�อถือภายในประเทศไทยซึ�งกําหนดโดย Fitch 

โดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี  จะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรียบเทียบ
กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออก
หรือคํ  าประกนัโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั  นสงูมากเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศโดยระดบั
ความนา่เชื�อถือของตราสารทางการเงินขั  นนี  ตา่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เชื�อถือขั  นสงูสดุของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย     



 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั  นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมี
ความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี  ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลา่นี  มากกวา่ตราสารหนี  อื�นที�
ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือในประเภทที�สงูกวา่   

BB (tha)  แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือค่อนข้างตํ�าเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย การชําระหนี  
ตามเงื�อนไขของตราสารเหลา่นี  ภายในประเทศนั  นๆมีความไมแ่นน่อนในระดบัหนึ�งและความสามารถในการ
ชําระหนี  คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแ่นน่อนมากขึ  นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั  นตํ�าอย่างมีนยัสําคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนี  อื�นๆ ในประเทศ
ไทยการปฏิบัติตามเงื�อนไขของตราสารหนี  และข้อผูกพันทางการเงินยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความ
มั�นคงยงัจํากัดอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั  น และความสามารถในการชําระหนี  ตามกําหนดอย่างต่อเนื�องเท่านั  น 
และความสามารถในการชําระหนี  ตามกําหนดอย่างต่อเนื�องนั  น ไม่แน่นอนขึ  นอยู่กับสภาวะที�เอื  อต่อการ
ดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  แสดงถึงระดบัความนา่เชื�อถือขั  นตํ�ามากเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�น
ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทางการเงินขึ  นอยู่กบัสภาวะที�เอื  อต่อการดําเนิน
ธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว 

  D (tha) อนัดบัความนา่เชื�อถือเหลา่นี   จะถกูกําหนดให้สาํหรับองค์กรหรือตราสารหนี  ซึ�งกําลงัอยูใ่นภาวะผิดนดัชําระ
หนี  ในปัจจบุนั        

 

คาํอธิบายการจัดอนัดับความน่าเชื�อถอืระยะสั �น สาํหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั  นสูงสุดในการชําระหนี  ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทยภายใต้อนัดับความน่าเชื�อถือนี  จะมอบให้
สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื�นในประเทศ
เดียวกนั และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ  าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มี
ระดบัความนา่เชื�อถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์  “+” แสดงไว้เพิ�มเติมจากอนัดบัความนา่เชื�อถือที�กําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี  ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจเมื�อ
gเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนี  อื�นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เชื�อถือดงักลา่วยงัไม่
อาจเทียบเทา่กบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือที�สงูกวา่ 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี  ตามเงื�อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถใน
การชําระหนี  ดงักลา่วจะมีความไม่แน่นอนมากขึ  นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั  นมากกว่า
ตราสารที�ได้รับการจดัอนัดบัที�สงูกวา่ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี  ตามเงื�อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอน 
เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี  ดงักลา่วจะไมแ่นน่อนมาก
ขึ  นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั  น  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี  ตามเงื�อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที�ไม่แนน่อนสงู 
เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทางการเงิน
ขึ  นอยูก่บัสภาวะที�เอื  อตอ่การดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเทา่นั  น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัชําระหนี  ที�ได้เกิดขึ  นแล้วหรือกําลงัจะเกิดขึ  น    
 



 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื�อถอืในระยะยาว ในระยะสั �น สาํหรับประเทศไทย 
      เครื�องบง่ชี  พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือทกุระดบั เพื�อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถกูระบไุว้เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความ
นา่เชื�อถือสาํหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั  นหลกั ทั  งนี   จะ
ไม่มีการระบุสญัลกัษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื�อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออนัดับที�ตํ�ากว่า “CCC 
(tha)”   
      สาํหรับอนัดบัความนา่เชื�อถือในระยะยาวและจะไมม่ีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วสาํหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ในระยะสั  น นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเชื�อถือจะถกูใช้เพื�อแจ้ง
ให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอันดับความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี�ยนแปลงดงักลา่ว สญัญาณดงักลา่วอาจระบเุป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบง่ชี  แนวโน้มในการปรับอนัดบัความนา่เชื�อถือให้
สงูขึ  น “สญัญาณลบ” จะบ่งชี  แนวโน้มในการปรับอนัดบัความน่าเชื�อถือให้ตํ�าลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน์” ในกรณีที�อนัดบั
ความน่าเชื�อถืออาจจะได้รับการปรับขึ  นปรับลงหรือคงที�โดยปกติ สญัญาณการปรับอนัดบัความนา่เชื�อถือมกัจะถกูระบไุว้
สาํหรับช่วงระยะเวลาสั  นๆ 
 
 



 

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 105,545,085.90 บาท) 108,297,481.15

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 12,303,809.69

ลูกหนี  

     จากเงินปันผลและดอกเบี  ย 186,730.00

     จากการขายเงินลงทุน 2,499,029.15

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 21,897.28

รวมสินทรัพย์ 123,308,947.27

หนี�สิน

เจ้าหนี  

     จากการซื  อเงินลงทุน 2,332,467.34

     จากการรับคืนหรือรับซื  อคืนหน่วยลงทุน 11,787.50

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 239,285.02

หนี  สินรวม 2,583,539.86

สินทรัพย์สุทธิ 120,725,407.41

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 51,296,278.60

กําไรสะสม 38,907,609.04

บญัชีปรับสมดุลย์ 30,445,098.59  

สินทรัพย์สุทธิ 120,648,986.23

จํานวนหน่วยลงทุนที�ออกจําหน่ายแล้วทั  งหมด(หน่วย) 5,129,627.8088

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 23.5200

ณ วันที� 31 มกราคม 2558

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบดุล

 
 
 



 

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 1,478,398.83

รายได้ทั  งสิ  น 1,478,398.83

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 939,532.57

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 19,940.75

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 78,294.36

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

     ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทุน 100,000.04

     ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 22,684.51

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 63,463.37

ค่าใช้จ่ายทั  งสิ  น 1,223,915.60

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 254,483.23

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ  นทั  งสิ  น (352,602.14)

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ  นทั  งสิ  น (ระหว่างปี) 4,490,602.48

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที�เกิดขึ  นและที�ยังไม่เกิดขึ  น 4,138,000.34

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,392,483.57

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั �งแต่วันที� 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที�  31 มกราคม 2558

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

มูลค่าที�ตราไว้/

จํานวนหน่วย
ราคาทุน

ดอกเบี�ย / 

เงินปันผล

ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม

อัตราส่วน

ของมูลค่า

ยุติธรรม

หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

   หุ้นสามัญ

      ธุรกิจการเกษตร (A5)

         GFPT - บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 721,700.00 13,086,187.96 0.00 11,330,690.00 10.46%
      รวม ธุรกิจการเกษตร (A5) 721,700.00 13,086,187.96 0.00 11,330,690.00 10.46%

      วัสดุก่อสร้าง (B5)

         SCC - บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 17,300.00 7,588,589.83 0.00 8,580,800.00 7.92%
      รวม วัสดุก่อสร้าง (B5) 17,300.00 7,588,589.83 0.00 8,580,800.00 7.92%

      ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)

         PTTGC - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2,149.00 137,838.52 0.00 121,418.50 0.11%
      รวม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0) 2,149.00 137,838.52 0.00 121,418.50 0.11%

      บริการรับเหมาก่อสร้าง (C2)

         STEC - บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 258,900.00 6,208,695.81 0.00 6,796,125.00 6.28%
         TTCL - บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั�น 39.00 1,038.97 0.00 1,072.50 0.00%

      รวม บริการรับเหมาก่อสร้าง (C2) 258,939.00 6,209,734.78 0.00 6,797,197.50 6.28%

      ธุรกิจการค้าพาณิชย์ (C5)

         HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 565,581.00 4,589,205.52 0.00 4,609,485.15 4.26%

      รวม ธุรกิจการค้าพาณิชย์ (C5) 565,581.00 4,589,205.52 0.00 4,609,485.15 4.26%

      ธุรกิจสื�อสารและโทรคมนาคม (D0)

         ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 50,300.00 11,208,355.41 0.00 12,323,500.00 11.38%
         INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ  งส์ จํากัด(มหาชน) 117,800.00 8,758,746.20 0.00 9,512,350.00 8.78%
         JAS - บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) 611,100.00 4,770,972.16 0.00 5,072,130.00 4.68%

      รวม ธุรกิจสื�อสารและโทรคมนาคม (D0) 779,200.00 24,738,073.77 0.00 26,907,980.00 24.85%

      ธุรกิจพลังงาน (E5)

         BCP - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 57,700.00 1,875,034.95 0.00 1,976,225.00 1.82%
         EGCO - บมจ.ผลิตไฟฟ้า 3,600.00 619,730.03 0.00 586,800.00 0.54%
         PTT - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 21,200.00 7,388,916.65 0.00 7,335,200.00 6.77%

      รวม ธุรกิจพลังงาน (E5) 82,500.00 9,883,681.63 0.00 9,898,225.00 9.14%

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที�  31 มกราคม 2558
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 
 



 

มูลค่าที�ตราไว้/

จํานวนหน่วย
ราคาทุน

ดอกเบี�ย / 

เงินปันผล

ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม

อัตราส่วน

ของมูลค่า

ยุติธรรม

      ธุรกิจการแพทย์ (G5)

         BGH - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 314,500.00 5,718,873.94 0.00 5,849,700.00 5.40%

      รวม ธุรกิจการแพทย์ (G5) 314,500.00 5,718,873.94 0.00 5,849,700.00 5.40%

      พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0)

         LH - บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 473,300.00 4,693,373.35 0.00 4,354,360.00 4.02%
         LPN - บริษัท แอล.พ.ีเอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 262,300.00 6,247,789.02 0.00 5,508,300.00 5.09%
         SPALI - บมจ.ศุภาลัย 283,700.00 7,117,412.29 0.00 6,922,280.00 6.39%

      รวม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0) 1,019,300.00 18,058,574.66 0.00 16,784,940.00 15.50%

      ธุรกิจขนส่ง (N5)

         AAV - บมจ.เอเซีย เอวิเอชั�น 771,800.00 3,444,200.04 0.00 4,206,310.00 3.88%
         AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 7,800.00 1,824,941.88 62,560.00 2,527,200.00 2.33%
         BTS - บมจ.บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ  งส์ 413,900.00 3,827,937.14 124,170.00 4,076,915.00 3.76%
         NOK - บมจ.สายการบนินกแอร์ 308,200.00 4,231,789.41 0.00 4,900,380.00 4.52%
         TTA - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) 99,200.00 2,205,456.82 0.00 1,706,240.00 1.58%

      รวม ธุรกิจขนส่ง (N5) 1,600,900.00 15,534,325.29 186,730.00 17,417,045.00 16.08%

   รวม หุ้นสามัญ 5,362,069.00 105,545,085.90 186,730.00 108,297,481.15 100.00%

รวม หุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 5,362,069.00 105,545,085.90 186,730.00 108,297,481.15 100.00%

รวมเงินลงทุน 5,362,069.00 105,545,085.90 186,730.00 108,297,481.15 100.00%

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มกราคม 2558

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี�ยวกบัการลงทุน 
เพื�อเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตั �งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถงึเดือนมกราคม 2558 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 ปิดที� 1,581.25 จดุ ปรับตวัเพิ�มขึ  น 78.86 จดุ หรือ 5.25% เมื�อ

เทียบกบั 31 กรกฎาคม 2557 โดยมีจดุสงูสดุของปีในเดือนมกราคมปี 2558 ที�ระดบั 1,610.78 จดุ และมีจดุตํ�าสดุของปีใน
เดือนธนัวาคมปี 2557 ที�ระดบั 1,375.99 จดุ มีมลูคา่การซื  อขายเฉลี�ย 48,804.2 ล้านบาท นกัลงทนุตา่งชาติมียอดขายสทุธิ 
14,709 ล้านบาท นกัลงทุนสถาบนัมียอดซื  อสทุธิ 53,697 ล้านบาท นกัลงทุนรายย่อยมียอดขายสทุธิ 41,026 ล้านบาท 
และบญัชีหลกัทรัพย์มียอดซื  อสทุธิ 2,036.9 ล้านบาท กลุม่อตุสาหกรรมที�มีการปรับตวัเพิ�มขึ  นสงูสดุ คือ กลุม่ขนสง่และโลจิ
สติกส์ เพิ�มขึ  น 24.79% กลุ่มอุตสาหกรรมที�มีการปรับตวัลดลงมากที�สดุ คือกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ปรับตัวลดลง 
12.63% สําหรับการปรับตวัของดชันีอุตสาหกรรมที�สําคญัได้แก่ กลุม่เงินทนุและหลกัทรัพย์เพิ�มขึ  น 22.70% กลุม่บริการ
รับเหมาก่อสร้างปรับตวัเพิ�มขึ  น 19.55% กลุม่เทคโนโลยีและการสื�อสารเพิ�มขึ  น 17.10% กลุม่วสัดกุ่อสร้างเพิ�มขึ  น 16.99% 
และกลุม่ชิ  นสว่นอีเลก็ทรอนิกส์เพิ�มขึ  น 15.31% 
 
ปัจจัยที�มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 ได้แก่ 

1. การชมุนมุทางการเมือง และการเปลี�ยนแปลงทางการเมืองของไทยที�เกิดการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม และ

การจดัตั  งรัฐบาลที�มีอํานาจเตม็ในการบริหาร 

2. ตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯมีแนวโน้มที�ปรับตวัดขีึ  นอยา่งตอ่เนื�องจนกระทั�งธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศหยดุ

มาตรการ QE ในชว่งเดือนตลุาคม 

3. เศรษฐกิจยโุรปยงัคงออ่นแอ โดยเฉพาะปัญหาเรื�องอตัราเงินเฟ้อที�อยูใ่นระดบัตํ�า 

4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี�ปุ่ นที�เรียกวา่ธนสูามดอกซึ�งสง่ผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการดําเนินนโยบายด้าน

การเงิน 

5. เศรษฐกิจจีนที�มีแนวโน้มชะลอตวัลงซึ�งเกิดจากเศรษฐกิจโลกและความตั  งใจของทางการจีนที�ต้องการปรับสมดลุ

ทางเศรษฐกิจ โดยดําเนินการปฏิรูป และแก้ไขปัญหาตา่งๆ เช่น Shadow Banking 

6. ความเสี�ยงทางการภมูิรัฐศาสตร์ที�เกิดขึ  นตลอดทั  งปีโดยเฉพาะอยา่งยิ�งความขดัแย้งของมหาอํานาจตะวนัตกกบั

รัสเซีย โดยเฉพาะกรณีวกิฤตการณ์ทางการเมืองในยเูครน 

7. การปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรงของราคานํ  ามนัในชว่งปลายปีเกิดซึ�งเกิดจากอปุทานนอกกลุม่โอเปกที�มีเข้ามามาก 

โดยเฉพาะจาก Shale oil ในสหรัฐอเมริกา ทําให้โอเปกยืนยนัไมล่ดกําลงัการผลติลง 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2558 
1. การฟื นตวัของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการดาํเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และการฟื นตวั

ของการบริโภคภาคเอกชน 

2. การดาํเนินมาตรการผอ่นคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศตา่งๆทั�วโลก เพื�อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื นตวั 

เช่น การทํา QE ของธนาคารกลางยโุรป เป็นต้น 

3. การปรับขึ  นดอกเบี  ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ�งคาดวา่จะเกิดขึ  นในชว่งขึ  นปีหลงัของปีนี   



 

4. แนวโน้มราคานนํ  ามนัในตลาดโลก และทา่ทีของกลุม่โอเปกตอ่การปรับลดกําลงัการผลติที�อาจจะเกิดขึ  นในช่วง

กลางปี 

5. ความเสี�ยงทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ที�ยงัดาํเนินไปอยา่งตอ่เนื�อง  

6. ความเคลื�อนไหวของการเมืองในประเทศไมว่า่จะเป็นเรื�องการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่การเลอืกตั  งทั�วไป เป็นต้น 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ �นในรอบบัญชีที�ผ่านมาเมื�อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 มีการลงทุนในตราสารทุนในสดัส่วน 89.76% ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

เมื�อเทียบกับสดัส่วนการลงทุน ณ สิ  นสุดรอบบัญชีก่อนหน้าวันที� 31 กรกฎาคม 2557 ที�สัดส่วน 88.99% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตามลาํดบั 
 การลงทุนของกองทุนในส่วนตราสารทุน ณ วนัที� 30 มกราคม 2558 มีสดัส่วนการลงทุนในกลุ่มหลกั คือกลุ่ม
เทคโนโลยีและการสื�อสาร 24.85% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 16.08% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15.50% กลุ่ม
การเกษตร 10.46% กลุม่พลงังาน 9.14% เมื�อเทียบกบัสดัสว่นการลงทนุ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2557 มีสดัสว่นการลงทนุ
ในกลุม่หลกั คือ กลุม่ธนาคารพาณิชย์ 20.18% กลุม่พลงังาน 14.52% กลุม่เทคโนโลยีและการสื�อสาร 13.46% กลุม่บริการ
รับเหมาก่อสร้าง 9.65% กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7.25% 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

สิ �นสุด ณ วนัที� 31 มกราคม 2558 

ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    30 นางสาววีรวรรณ  ธนกิจวรบลูย์ 

2 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นายยนืยง  เทพจํานงค์ 

3 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์   

4 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายเสรี  ระบิลทศพร    

5 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 34 นางสาวอสมา  เลศิลดาศกัดิ�    

6 บจก.กรุงไทยธุรกิจลสีซิ�ง 35 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   

7 บจก.เคทีบี แอดไวซ์เซอรี�  36 นายอมรศกัดิ�  วงษ์เซง็    

8 บจก. กรุงไทย ร่วมทนุ 37 นายสมคดิ  ลขิิตปริญญา  

9 นายสทุธิชยั  จิตรวาณิช    38 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม    

10 นางสมุาล ี สขุสวา่ง 39 นายศรชยั  เตรียมวรกลุ  

11 นายดนยั  สมาโนตม์ 40 นางสณีุ  แนวพานิช 

12 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 41 นางสาวอษรา  เฉลมิมขุ 

13 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 42 นายเทิดศกัดิ�  แสงวิมล    

14 นายประสทิธิ�  อําภรณ์ 43 นายกานต์  ลชิตากลุ   

15 นายเอกนิต ิ นิติทณัฑ์ประภาศ 44 นางสาววรรณรพีร์  ประกอบวรรณกิจ    

16 นายวิโรจน์  ตั  งเจริญ 45 นางสาวอรอมุา  ชีพเป็นสขุ    

17 นายวีระ วฒุิคงศิริกลู 46 นายชชัพล  สวีลพีนัธ์ 

18 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 47 นายกิตติศกัดิ�  บญุราศรี   

19 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    48 นางแสงสริิ  เนตรอมัพร 

20 นางเพ็ญศรี  มีสขุสบาย  49 นางรัชดาพร  เพ็ชรประกอบ 

21 นางแสงจนัทร์  ล ี 50 นางจฑุามาส  นชุประยรู 

22 นายคมสนัต ิ วงษ์อารี 51 นายศภุกร  สงิห์ศรี   

23 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 52 นายสมเกียรต ิ เรืองอดุม 

24 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   53 นางสาวศวิพร  วดุานพุนัธ์ 

25 นายไพรัช  มิคะเสน    54 นายมนตรี  ทวีวิทยากลุ 

26 นายสมชยั  อมรธรรม 55 นางสาวธญัญาพร  ตั  งอทุยัสขุ 

27 นายเฉลมิ  โลกิจแสงทอง 56 นางสาวสาํเนา  เขียวศิริ 

28 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   57 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 

29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   58 นางสภุากร  สจิุรัตนวิมล 
 
 



 

รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 

สิ �นสุด ณ วนัที� 31 มกราคม 2558 

ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

59 นายศราวฒุ ิ อิรนพไพบลูย์ 61 นายณฐัพงศ์  สทิธิกลุ  

60 นายชาญณรงค์  กิตินารถอินทราณี     
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 
หรือที� website ของบลจ. ที� http://www.ktam.co.th 

หรือที� website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�  http://www.sec.or.th 
 
 

"ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (http//:www.ktam.co.th)" 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี�ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ 
รอบปีบัญชีระหว่าง วนัที� 1 สิงหาคม 2557 ถงึวันที� 31 มกราคม 2558 

วันที� รายละเอียด การดาํเนินการแก้ไข 

  

 

  
 
 
 
 



 

ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี  คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี   จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พ.ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื� องจากการใช้บริการบุคคลอื�น ๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื�อการเลี �ยงชีพ

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน์

 
 



 

 
 


