
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

KT-CARE 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด ์
Krung Thai Wealth Care Fund

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
(วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ  
  
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไวว้างใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
   
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 

กองทุนรวม  
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2562) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 
% ตาม
ช่วงเวลา 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KT-CARE-A 31 กรกฎาคม 2562 9.7116 N/A -0.71% N/A N/A N/A N/A N/A -2.88%
Benchmark - - N/A -0.23% N/A N/A N/A N/A N/A -0.81%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - N/A 5.28% N/A N/A N/A N/A N/A 5.80%

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - N/A 3.43% N/A N/A N/A N/A N/A 3.69%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI), ร้อยละ 45 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 
ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB และ ร้อยละ 25 ของดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร 
(Zero Rate Return (ZRR) Index) ท่ีมีอายุ 3 เดือน 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
KT-CARE-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.88% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.81% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.80% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.69% 
* ผลการดำเนินงานปี 2562 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI), ร้อยละ 45 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB และ 
ร้อยละ 25 ของดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ท่ีมีอายุ 3 เดือน 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             1,056.90  0.43 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                 24.97  0.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน               443.94  0.18 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                 62.30  0.03 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***            1,588.11  0.65 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)            168,987.64     72.29% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  จำกัด               52,752.98     22.57% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              11,998.10      5.13% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   19.04      0.01% 

รวม            233,757.76         100.00% 
 

 ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
PTR = 72.60% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

รายละเอียดการลงทุน KT-CARE                       มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   200,218,539.87 79.78 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  5,263,600.00 2.10 
             หมวดทรัพยากร  25,453,072.75 10.14 
             หมวดเทคโนโลยี  9,095,705.00 3.62 
             หมวดธุรกิจการเงิน  15,188,299.00 6.05 
             หมวดบริการ  24,257,160.00 9.67 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  3,548,600.00 1.41 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง  9,284,521.00 3.70 
 หน่วยลงทุนตราสารทุน                     8,498,645.52     3.39 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  99,628,936.60 39.70 
 อื่นๆ   50,751,506.70 20.22 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                               53,831,841.14    21.45 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                               -3,080,334.44    -1.23 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 250,970,046.57 100.00 

 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

กลุ่มของตราสาร      มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 99,628,936.60 39.70 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        1,201,980.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     2,384,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์        1,359,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        1,071,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์        421,260.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู       480,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย       793,950.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์       1,109,025.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป       503,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     985,125.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทุนธนชาต       492,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)     624,075.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท       9,842,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        8,301,150.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     3,859,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      524,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      446,976.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา       2,184,975.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์        5,079,175.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร       1,853,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        655,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี     1,901,677.75  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ       3,234,400.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      3,233,000.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)      1,268,064.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     2,823,700.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     1,794,160.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป      615,350.00  
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        1,466,595.00 
หุ้นสามัญ บจก กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น       2,772,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส       1,536,500.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์       916,300.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล       1,064,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      1,304,730.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์       1,648,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์       1,314,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       951,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     4,941,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        1,442,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        1,277,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        3,645,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไออาร์พีซี        588,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง       783,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์       532,980.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล      2,012,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     1,299,600.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์      837,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย        644,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น       719,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        1,344,800.00 
หน่วยลงทุนตราสารทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     8,498,645.52  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     29,857,713.68  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     19,973,779.63  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     29,883,972.24  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     19,913,471.05 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

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

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

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

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(บาท) 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 203,424,329.30 บาท) 200,221,748.85 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 51,140,131.34 
ลูกหนี้ 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 143,095.24 
     จากการขายเงินลงทุน 2,432,494.00 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 116,908.81 

รวมสินทรัพย์ 254,054,378.24 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้ 
     จากการซ้ือเงินลงทุน 2,328,430.43 
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 293,478.79 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 468,874.14 

หนี้สินรวม 3,090,783.36 

สินทรัพย์สุทธิ 250,963,594.88 

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 258,422,690.67 
กำไรสะสม    (6,986,781.50) 
บัญชีปรับสมดุลย์ (472,314.29) 

สินทรัพย์สุทธิ  250,963,594.88 

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 25,842,268.9797 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.7113 
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กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน  

รายได้เงินปันผล 1,069,187.10 
รายได้ดอกเบี้ย 749,125.55 

รายได้ท้ังสิ้น 1,818,312.65 

ค่าใช้จ่าย  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,056,900.22 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 24,971.39 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 443,935.11 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 22,916.58 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 39,384.70 

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 1,588,108.00 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 230,204.65 

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  

     รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (4,014,405.70) 
     รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี) (3,202,580.45) 

     รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน (7,216,986.15) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย (6,986,781.50) 
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กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท ์แคร์ ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จัดการโดย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

      (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าท่ีตราไว้/ 
จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย / 
เงินปันผล
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

วันครบ 
กำหนด 

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    
      ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)    
         CB20206A - พันธบัตรธนาคารแหง่
ประเทศไทยงวดท่ี 32/182/62 

20,000,000.00 19,970,454.67 0.00 19,974,487.38 9.98% 1.5000 06/02/2563 

         CB20430A - พันธบัตรธนาคารเเห่ง
ประเทศไทยงวดท่ี 44/182/62 

30,000,000.00 29,876,238.70 0.00 29,884,927.47 14.93% 1.2600 30/04/2563 

         CB20514A - พันธบัตรธนาคารแหง่
ประเทศไทยงวดท่ี 3/364/62 

20,000,000.00 19,912,276.87 0.00 19,914,109.26 9.95% 1.2000 14/05/2563 

         CB20604A - พันธบัตรธนาคารแหง่
ประเทศไทยงวดท่ี 4/364/62 

20,000,000.00 19,899,439.68 0.00 19,905,747.65 9.94% 1.1900 04/06/2563 

         CB20604B - พันธบัตรธนาคารแหง่
ประเทศไทยงวดท่ี 49/181/62 

10,000,000.00 9,950,770.95 0.00 9,952,873.82 4.97% 1.1650 04/06/2563 

      รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 100,000,000.00 99,609,180.87 0.00 99,632,145.58 49.76%     
   รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 100,000,000.00 99,609,180.87 0.00 99,632,145.58 49.76%   
รวม พันธบัตร ตัว๋เงินคลัง หรือพนัธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

100,000,000.00 99,609,180.87 0.00 99,632,145.58 49.76%     

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุน   

   หน่วยลงทุน    

      บมจ.หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM)   

         KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย 
SET50-A 

7,484,694.03 8,649,533.04 0.00 8,498,645.52 4.24%   

      รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย (KTAM) 

7,484,694.03 8,649,533.04 0.00 8,498,645.52 4.24%     

   รวม หน่วยลงทุน 7,484,694.03 8,649,533.04 0.00 8,498,645.52 4.24%     
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ
ใบสำคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 

7,484,694.03 8,649,533.04 0.00 8,498,645.52 4.24%     
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KT-CARE  กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด ์
Krung Thai Wealth Care Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท ์แคร์ ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จัดการโดย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

      (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าท่ีตราไว้/
จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย / 
เงินปันผล
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

วันครบ
กำหนด

หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น   

   ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญ   

      หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)   

         BTS-W5 - บมจ. บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ 8,780.00 0.00 0.00 0.00  

      รวม หมวดขนส่งและโลจิสตกิส์ (N5) 8,780.00 0.00 0.00 0.00       
   รวม ใบสำคัญแสดงสิทธิท์ี่จะซื้อหุ้นสามัญ 8,780.00 0.00 0.00 0.00   
   หุ้นสามัญ   

      หมวดธนาคาร (B0)   

         BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) 14,900.00 2,563,628.19 0.00 2,384,000.00 1.19% 
         KBANK - ธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน) 18,700.00 2,982,599.87 0.00 2,823,700.00 1.41% 
         KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) 109,400.00 1,982,853.32 0.00 1,794,160.00 0.90% 
         SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) 26,500.00 3,349,522.18 0.00 3,233,000.00 1.61% 
         TCAP - บมจ. ทุนธนชาต 9,200.00 520,299.24 36,000.00 492,200.00 0.25% 
         TISCO - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 6,200.00 616,620.64 0.00 615,350.00 0.31% 
         TMB - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 754,800.00 1,243,667.76 0.00 1,268,064.00 0.63% 
      รวม หมวดธนาคาร (B0) 939,700.00 13,259,191.20 36,000.00 12,610,474.00 6.30%     
      หมวดวัสดุกอ่สร้าง (B5)   

         SCC - บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 9,300.00 3,786,258.23 0.00 3,645,600.00 1.82% 
         TOA - บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 15,900.00 658,640.16 0.00 624,075.00 0.31% 
      รวม หมวดวัสดุก่อสร้าง (B5) 25,200.00 4,444,898.39 0.00 4,269,675.00 2.13% 
      หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0)   

         IVL - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 43,900.00 1,597,920.26 0.00 1,536,500.00 0.77% 
         PTTGC - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 35,300.00 1,997,048.53 0.00 2,012,100.00 1.00% 
      รวม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (C0) 79,200.00 3,594,968.79 0.00 3,548,600.00 1.77% 
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KT-CARE  กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด ์
Krung Thai Wealth Care Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท ์แคร์ ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จัดการโดย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

      (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าท่ีตราไว้/
จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย / 
เงินปันผล
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของ
มูลค่า 

ยุติธรรม

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

วันครบ
กำหนด

      หมวดพาณชิย์ (C5)   

         BJC - บมจ. เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ 31,300.00 1,561,849.03 0.00 1,314,600.00 0.66%
         CPALL - บมจ. ซีพี ออลล ์ 70,300.00 5,816,364.37 0.00 5,079,175.00 2.54%
         GLOBAL - บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส ์ 32,900.00 533,711.89 0.00 532,980.00 0.27% 
         HMPRO - บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร ์ 103,000.00 1,744,881.67 0.00 1,648,000.00 0.82%
      รวม หมวดพาณิชย์ (C5) 237,500.00 9,656,806.96 0.00 8,574,755.00 4.28%
      หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0)   

         ADVANC - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 23,200.00 5,059,999.69 0.00 4,941,600.00 2.47%
         DTAC - บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 18,500.00 1,069,735.95 0.00 985,125.00 0.49%
         INTUCH - บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ 25,200.00 1,604,706.41 0.00 1,442,700.00 0.72% 
         TRUE - บมจ.ทรู คอรป์อเรช่ัน 261,300.00 1,500,864.27 0.00 1,201,980.00 0.60%
      รวม หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (D0) 328,200.00 9,235,306.32 0.00 8,571,405.00 4.28%
      หมวดช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0)   

         DELTA - บมจ. เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 9,800.00 503,134.89 0.00 524,300.00 0.26%
      รวม หมวดช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ (E0) 9,800.00 503,134.89 0.00 524,300.00 0.26%     
      หมวดพลังงานและสาธารณปูโภค (E5)   

         BANPU - บมจ. บา้นป ู 40,400.00 532,632.32 0.00 480,760.00 0.24% 
         BGRIM - บมจ. บี.กริม เพาเวอร ์ 20,400.00 864,662.64 0.00 1,071,000.00 0.53%
         BPP - บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ 23,800.00 479,228.65 0.00 421,260.00 0.21% 
         EA - บมจ. พลังงานบรสิุทธิ ์ 29,200.00 1,453,917.72 0.00 1,277,500.00 0.64%
         EGCO - บมจ. ผลิตไฟฟ้า 4,100.00 1,395,118.92 0.00 1,344,800.00 0.67%
         GPSC - บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 22,177.00 1,727,294.40 0.00 1,901,677.75 0.95% 

         GULF - บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 16,700.00 2,428,286.90 0.00 2,772,200.00 1.38% 
         IRPC - บมจ. ไออาร์พีซี 160,000.00 673,762.29 0.00 588,800.00 0.29% 
         PTT - บมจ. ปตท. 223,700.00 10,295,056.93 0.00 9,842,800.00 4.92%
         PTTEP - บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 31,000.00 3,968,953.81 0.00 3,859,500.00 1.93% 
         RATCH - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 11,400.00 803,335.43 0.00 783,750.00 0.39%
         TOP - บมจ. ไทยออยล ์ 15,900.00 1,091,527.62 0.00 1,109,025.00 0.55% 
      รวม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (E5) 598,777.00 25,713,777.63 0.00 25,453,072.75 12.71%
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จัดการโดย บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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จำนวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย / 
เงินปันผล
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ของมูลค่า 
ยุติธรรม 
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ดอกเบี้ย 
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วันครบ
กำหนด 

      หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0)   

         VGI - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 67,500.00 645,176.80 0.00 644,625.00 0.32% 
      รวม หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (F0) 67,500.00 645,176.80 0.00 644,625.00 0.32%     
      หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5)   

         KTC - บมจ. บัตรกรุงไทย 20,100.00 888,748.44 0.00 793,950.00 0.40% 
         MTC - บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 16,700.00 1,008,010.23 0.00 1,064,625.00 0.53% 
         SAWAD - บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 10,500.00 615,315.30 0.00 719,250.00 0.36% 
      รวม หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (F5) 47,300.00 2,512,073.97 0.00 2,577,825.00 1.29% 
      หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม (G0)   

         CBG - บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 7,800.00 630,170.10 0.00 655,200.00 0.33% 
         CPF - บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 67,400.00 1,816,028.06 0.00 1,853,500.00 0.93% 
         MINT - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 36,100.00 1,388,289.18 0.00 1,299,600.00 0.65% 
         OSP - บมจ. โอสถสภา 23,500.00 902,601.67 0.00 951,750.00 0.48% 
         TU - บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 37,300.00 624,085.53 0.00 503,550.00 0.25% 
      รวม หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม (G0) 172,100.00 5,361,174.54 0.00 5,263,600.00 2.63%     
      หมวดการแพทย์ (G5)   

         BDMS - บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 124,400.00 3,057,722.60 0.00 3,234,400.00 1.62% 
         BH - บมจ. โรงพยาบาลบำรงุราษฎร ์ 5,700.00 858,329.03 0.00 837,900.00 0.42% 
      รวม หมวดการแพทย์ (G5) 130,100.00 3,916,051.63 0.00 4,072,300.00 2.03% 
      หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์(M0)   

         AWC - บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 250,700.00 1,564,601.71 0.00 1,466,595.00 0.73% 
         CPN - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 35,100.00 2,392,349.58 0.00 2,184,975.00 1.09% 
         LH - บมจ. แลนด์แอนด์เฮา้ส์ 93,500.00 983,512.99 0.00 916,300.00 0.46% 
         WHA - บมจ. ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 115,200.00 531,142.87 0.00 446,976.00 0.22% 
      รวม หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (M0) 494,500.00 5,471,607.15 0.00 5,014,846.00 2.50%     
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KT-CARE  กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด ์
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      หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (N5)  

         AOT - บมจ. ท่าอากาศยานไทย 111,800.00 8,244,914.22 101,430.00 8,301,150.00 4.15% 
         BEM - บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

119,700.00 1,277,916.60 0.00 1,304,730.00 0.65%   

         BTS - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์ 103,000.00 1,328,616.30 0.00 1,359,600.00 0.68% 

      รวม หมวดขนส่งและโลจิสตกิส์ (N5) 334,500.00 10,851,447.12 101,430.00 10,965,480.00 5.48%     

   รวม หุ้นสามัญ 3,464,377.00 95,165,615.39 137,430.00 92,090,957.75 45.99%     

รวม หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น 3,473,157.00 95,165,615.39 137,430.00 92,090,957.75 45.99%     

รวมเงินลงทุน 110,957,851.03 203,424,329.30 137,430.00 200,221,748.85 100.00%     
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KT-CARE  กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด ์
Krung Thai Wealth Care Fund

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
 

สรุปภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด ปรับตัวลดลง 126.65 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 7.42 
เมื่อเทียบกับวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ระดับ 1,716.05 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีใน
เดือนธันวาคม 2562 ท่ีระดับ 1,543.22 จุด  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาทวีความรุนแรง ในเดือนสิงหาคม เมื่อ ปธน.ทรัมป์ จะ
เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น ขณะที่จีนปล่อยให้หยวนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี และประกาศระงับ
การนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพ่ือตอบโต้รัฐบาลสหรัฐฯท่ีขู่เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 

2. ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีเพิ่มขึ้นเมื่อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเกิดภาวะ inverted yield 
curve ซ่ึงเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว หลายรอบในเดือนสิงหาคม อีกท้ังการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง กระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี 

3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม มาอยู่ที่ระดับ 
1.5% กระทบต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมทั้งในเดือนกันยายน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการณ์ 
GDP ปีนี้ลงเหลือ 2.8% จากตัวเลขการส่งออกท่ีลดลง 

4. การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 3.16 แสนล้าน ท่ีสามารถกระตุ้นการลงทุนในหุ้นได้เพียงบางกลุ่มท่ีได้ประโยชน์ 
5. MSCI มีการปรับเพิ่มน้ำหนัก 5% เป็น 20% ของ China A-Share (204 บริษัท) ลงในดัชนี MSCI Emerging Market ทำให้

มีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเพ่ือทำการปรับพอร์ตตามดัชนี โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 
1. ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเฟส 1 ในวันที่ 15 มกราคม 

2563 ช่วยผอ่นคลายความกังวลของนักลงทุนในตลาด 
2. ธนาคารกลางในประเทศสำคัญต่างๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2563 ในขณะท่ี

ธนาคารกลางประเทศอ่ืนๆ อย่างยุโรป ญี่ปุ่น และจีนยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และยังคงใช้มาตรการอัดฉีด
สภาพคล่องเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม 

3. การผ่านและเบิกจ่าย พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2563 
จะชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ 

4. การสิ้นสุดการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และแทนที่ด้วยกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สำหรับการได้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี คาดว่าจะทำให้เม็ดเงินการลงทุนใหม่ในตลาดหุ้นไทยลดลง เนื่องจากวงเงินสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้
ลดลง และแรงจูงใจในการซ้ือท่ีลดลงเพราะต้องถือครองนานข้ึนเป็น 10 ปี 

5. มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ 6 รายการจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 คาดว่าจะส่งผลกระทบกับกำไรของบริษัท
จดทะเบียนในการประกาศงบไตรมาส 1 ปี 2563 
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การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ มีการ
ลงทุนในตราสารทุน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 40.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแยก
เป็นหน่วยลงทุนกองทุนรวมร้อยละ 3.39 และลงทุนตรงในตราสารทุนร้อยละ 36.75 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) * 30 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นายเสรี  ระบิลทศพร    
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายกานต์  ลชิตากุล   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 35 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 37 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
10 นายธวัช อยู่ยอด 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 39 นางสุณี  แนวพานิช 
12 นายลวรณ แสงสนิท 40 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 41 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
14 นายธนธัช หงษ์คู 42 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
15 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 43 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
17 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 45 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
18 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 46 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
19 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    47 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
20 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  48 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
21 นางแสงจันทร์  ลี 49 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
22 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 50 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
23 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   51 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
24 นายไพรัช  มิคะเสน    52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
25 นายสมชัย  อมรธรรม 53 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 
26 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    54 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
27 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 55 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 
28 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   56 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
58 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 69 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
60 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
61 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 72 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
62 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 73 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  74 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
64 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 75 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
65 นางณัฐชนัญ วังธนากร 76 นายชนัต  คงพัฒนสิริ 
66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 77 นางสาวรติรัตน์ ธัญญวานิช 
67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 78 นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 

หมายเหตุ *เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีทำธุรกรรมกับกองทุน 
  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 

หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

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

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลกัทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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