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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2562 - 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ของกองทุนเปิด
เคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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  ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

 กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2563) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-EURO 4 มีนาคม 2557 12.9804 -1.45% 4.59% 2.81% 10.33% 4.10% 8.07% N/A 4.51% 
Benchmark - - 0.64% 8.52% 9.33% 11.82% 3.70% 6.54% N/A 2.89%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 8.98% 9.87% 12.86% 13.11% 12.82% 14.40% N/A 14.55% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 10.03% 8.44% 10.44% 10.97% 11.68% 13.78% N/A 13.56% 

Benchmark = คํานวณจาก EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR ซึ่งได้คํานวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน โดย เปลี่ยนชื่อจาก 
Euromoney Smaller Europe ex-UK Index-TR โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 ก.ค. 60 คํานวณจาก HSBC Smaller Europe ex UK-PR ซ่ึง
ได้คํานวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
KT-EURO N/A N/A N/A N/A -15.26% 20.64% 9.82% 22.45% -22.98% 24.40% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A -12.49% 19.10% -0.24% 20.66% -19.50% 16.48% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 15.54% 14.56% 18.46% 9.84% 14.44% 13.51% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A 12.16% 14.65% 18.26% 10.27% 13.15% 11.31% 
* ผลการดําเนินงานปี 2557 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR ซ่ึงได้คํานวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน โดย เปลี่ยนช่ือ
จาก Euromoney Smaller Europe ex-UK Index-TR โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 ก.ค. 60 คํานวณจาก HSBC Smaller Europe 
ex UK-PR ซ่ึงได้คํานวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                17,208.04  1.07 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                    516.24  0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                  3,441.61  0.21 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                    262.43  0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***              21,428.32  1.33 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
รายละเอียดการลงทุน KT-EURO  มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,427,024,744.30 99.35 
 หน่วยลงทุนกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund             1,427,024,744.30    99.35  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
   - ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
 กําไร/ ขาดทุนจากสัญญา -12,984,865.44 -0.90 
 อื่นๆ   22,377,186.73 1.55 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                             26,257,834.81     1.82 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                            -3,880,648.08     -0.27 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,436,417,065.59 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

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

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนกองทุน Invesco 
Continental European Small Cap 
Equity Fund 

Invesco Global Asset Management 
Limited 

1,427,024,744.30
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.750% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน 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 โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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

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

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

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

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

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

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที ่น่าพอใจเมื ่อg
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื ่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื ่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

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

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
 
1. สภาพตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยลงทุนในรูป
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กองทุนรวมหลักอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ IOSCO และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 จาก 11.32 ยูโรต่อหน่วย มาอยู่ที่ระดับ 12.41 ยูโร หุ้นยุโรปในช่วง
ต้นปี 2562 ไปจนถึงเดือนเมษายนปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาดโลก หลังนักลงทุนคลายกังวลจากประเด็นสงคราม
การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงไตรมาสแรก หนุนให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอีกครั้ง ในช่วง
กลางปีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กลับมารุนแรงอีกครั้ง พร้อมกับปัญหา Brexit ในภูมิภาค
ยุโรป กดดันให้ตลาดปรับฐานในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ก่อนที่ตลาดจะสามารถรีบาวด์ได้อีกครั้งตามภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก จาก
กระแสการปรับลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ และท่าทีของเฟดที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมกับมาตรการผ่อนคลายจาก
ธนาคารกลางยุโรป ที่นักลงทุนมองว่าจะมีท้ังการขยายสภาพคล่อง และการปรับลดดอกเบี้ยลงอีก ในขณะที่แนวโน้มปัญหาระหว่างจีน
กับสหรัฐฯ ก็เริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายลง อย่างไรก็ดี ปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับผู้ลงทุนอีกครั้ง คือการมีผู้ติดเชื้อไวรัสในจีน และมี
แนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่น ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในภาพรวมปรับตัวลดลงจากข่าวดังกล่าวในช่วงปลายเดือน
มกราคม 

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินสกุลบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเที่ยบกับค่าเงินยูโรร้อยละ 3.22 จาก 35.44 บาท/ยูโร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 มาอยู่ท่ีระดับ 34.30 บาท/ยูโร ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปยีน อิควิต้ี ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยปัจจุบันจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีในอัตราร้อยละ 50 - 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยการเปิด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) โดยทั่วไป ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของ
กองทุนเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุนในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท ทั้งนี้ การเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมี
ความสําคัญ โดยเฉพาะในช่วงท่ีผู้ลงทุนคาดว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีอ่อนค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท  

 
2. สําหรับรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

ในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน Invesco 
Continental European Small Cap Equity Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม โดยกองทุนจะทําการกันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุน ทั้งนี้เพราะต้องการให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
สะท้อนผลตอบแทนการลงทุนในเงินสกุลที่ลงทุนมากที่สุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุน Invesco 
Continental European Small Cap Equity Fund ร้อยละ 99.35 และ อ่ืนๆ อีกร้อยละ 0.65 
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3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมา 
สัดส่วนการลงทุน ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ในรูปสกุลเงินยูโรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.37 เป็นร้อยละ 99.35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีสัดส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนลดลงจากร้อยละ 4.63 เป็นร้อยละ 0.65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
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กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 

สินทรัพย์     
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3, 4 1,427,024,744.30  1,633,829,625.74 
    (ราคาทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 เท่ากับ 1,544,266,972.04 บาท)    
    (ราคาทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 เท่ากับ 1,880,967,877.05 บาท)    
เงินฝากธนาคาร 6 25,116,459.09  26,667,396.42 
ลูกหนี้จากการลงทุน     
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  -  60,278,400.01 
 ดอกเบี้ยค้างรับ  1,825.17  2,463.53 
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน  168,472.31  32,645.16 
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  34,482.69  - 
ลูกหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 14.4 -  54,358,837.62 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  2.4 -  3,364.12 
ลูกหนี้อ่ืน  936,595.55  1,019,171.49 
รวมสินทรัพย์  1,453,282,579.11  1,776,191,904.09 

หนี้สิน     
เจ้าหนี้จากการซ้ือคืนหน่วยลงทุน  1,589,666.21  58,098,429.80 
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  532,729.72  2,779,838.84 
เจ้าหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 14.4 12,984,865.44  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   1,710,392.82  2,119,925.83 
หนี้สินอ่ืน  47,859.33  46,381.75 
รวมหนี้สิน  16,865,513.52  63,044,576.22 
สินทรัพย์สุทธิ  1,436,417,065.59  1,713,147,327.87 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 

สินทรัพย์สุทธิ     
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน     
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  1,106,602,870.94  1,456,087,874.79 
 (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 จำนวน 110,660,287.1377 หน่วย)   
 (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 จำนวน 145,608,787.5262 หน่วย)   
กำไร (ขาดทุน) สะสม     
 ยังไม่ได้จัดสรร  (41,405,822.45)  (198,854,707.14) 
 บัญชีปรับสมดุล 2.10 371,220,017.10  455,914,160.22 
สินทรัพย์สุทธิ   1,436,417,065.59  1,713,147,327.87 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  2.6  12.9804   11.7654 
 (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด 110,660,287.1377 หน่วย) 
 (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด 145,608,787.5262 หน่วย) 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 
 
 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
   มูลค่ายุติธรรม   
 จำนวนหน่วย  ยูโร  บาท  % 
หน่วยลงทุน        
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ        
  กองทุน Invesco Continental European Small 
Cap Equity Fund 3,352,062.568  41,599,096.47  1,427,024,744.30  100.00 
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 41,563,351.43 ยูโร 1,544,266,972.04 บาท)    1,427,024,744.30  100.00 
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,544,266,972.04 บาท)     1,427,024,744.30  100.00 

 
 
 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 
   มูลค่ายุติธรรม   
 จำนวนหน่วย  ยูโร  บาท  % 
หน่วยลงทุน        
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ        
  กองทุน Invesco Continental European Small 
Cap Equity Fund 4,021,208.860  45,520,084.30  1,633,829,625.74  100.00 
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 50,269,171.74 ยูโร 1,880,967,877.05 บาท)    1,633,829,625.74  100.00 
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,880,967,877.05 บาท)     1,633,829,625.74  100.00 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
รายได้จากการลงทุน 2.2    
 รายได้ดอกเบี้ย  26,132.65  45,710.98 
 รวมรายได้  26,132.65  45,710.98 
ค่าใช้จ่าย 2.2    
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  8 17,208,037.45  24,311,049.49 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  8 516,241.11  729,331.40 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8 3,441,607.46  4,862,209.88 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  65,000.00  65,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2.4, 9 197,435.49  273,777.36 
 รวมค่าใช้จ่าย  21,428,321.51  30,241,368.13 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  (21,402,188.86)  (30,195,657.15) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน     
 รายได้อ่ืน 7 12,332,321.85  22,284,299.82 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5 (61,701,302.71)  (38,686,221.07) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย     
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.5 163,840,584.00  108,046,096.00 
 กำไร (ขาดทุน) สทุธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตรา  
 แลกเปลี่ยน 

 
2.5, 10 

 
(41,825,679.83) 

  
(23,716,866.93) 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย     
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.5, 11 (67,343,703.06)  56,402,301.04 
 รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน  5,302,220.25  124,329,608.86 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 
  บาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2.2    
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  1,866,026.64  (274,133,247.28) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 12 171,682,826.66  (250,092,641.07) 
 รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน     
  และยังไม่เกิดข้ึน  173,548,853.30  (524,225,888.35) 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  157,448,884.69  (430,091,936.64) 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี 13 (198,854,707.14)  231,237,229.50 
บวก การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรพัย์สุทธิจากการดำเนินงาน  157,448,884.69  (430,091,936.64) 
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี  (41,405,822.45)  (198,854,707.14) 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 

 
  บาท 
  2563  2562 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างป ี    
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  (21,402,188.86)  (30,195,657.15) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 5,302,220.25  124,329,608.86 
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,866,026.64  (274,133,247.28) 
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 171,682,826.66  (250,092,641.07) 
การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดำเนินงาน 157,448,884.69  (430,091,936.64) 
    
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่ายในระหว่างป ี    
 (1 ก.พ. 62 - 31 ม.ค. 63 จำนวน 21,668,789.1580 หน่วย)    
 (1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 จำนวน 101,942,812.2558 หน่วย) 216,687,891.70  1,019,428,122.63 
 หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี    
 (1 ก.พ. 62 - 31 ม.ค. 63 จำนวน 56,617,289.5465 หน่วย)    
 (1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 จำนวน 138,330,474.4149 หน่วย) 566,172,895.55  1,383,304,744.35 
 หน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิในระหว่างปี    
 (1 ก.พ. 62 - 31 ม.ค. 63 จำนวน (34,948,500.3885) หน่วย)    
 (1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 จำนวน (36,387,662.1591) หน่วย) (349,485,003.85)  (363,876,621.72) 
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุลในระหว่างป ี (84,694,143.12)  (70,283,341.03) 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (434,179,146.97)  (434,159,962.75) 
    
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (276,730,262.28)  (864,251,899.39) 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,713,147,327.87  2,577,399,227.26 
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 1,436,417,065.59  1,713,147,327.87 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกระแสเงินสด  

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 
 บาท 

 2563  2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    
 การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  157,448,884.69  (430,091,936.64) 
 บวก รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ    
  จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก (ใช้ไปใน)     
  กิจกรรมดำเนินงาน         
    ซ้ือเงินลงทุน (259,174,085.87)  (3,523,286,741.81) 
    จำหน่ายเงินลงทุน 699,880,298.81  3,996,120,712.00 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 60,278,400.01  (60,278,400.01) 
 ลูกหนี้จากดอกเบ้ียค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 638.36  4,914.54 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญช ี(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,364.12  39,609.80 
 ลูกหนี้อ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 82,575.94  1,103,966.00 
 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -  (79,494,280.00) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (409,533.01)  (957,545.92) 
 หนี้สินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,477.58  (22,603.73) 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,866,026.64)  274,133,247.28 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 61,701,302.71  38,686,221.07 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายเงินตรา    
  ต่างประเทศล่วงหน้า (163,840,584.00)  (108,046,096.00) 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (171,682,826.66)  250,092,641.07 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 41,786,803.09  23,716,866.93 
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
67,343,703.06 

  
(56,402,301.04) 

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 491,554,392.19  325,318,273.54 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

 บาท 
 2563  2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
    ขายหน่วยลงทุน 267,151,490.10  1,334,471,436.83 
 รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (701,330,637.07)  (1,768,631,399.58) 
 ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (135,827.15)  17,721,488.19 
 ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (34,482.69)  2,556,645.48 
 เจ้าหนี้จากการซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (56,508,763.59)  53,666,315.57 
 เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,247,109.12)  1,034,581.06 
 เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (493,105,329.52)  (359,180,932.45) 
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1,550,937.33)  (33,862,658.91) 
เงินสด ณ วันต้นปี 26,667,396.42  60,530,055.33 
เงินสด ณ วันปลายปี 25,116,459.09  26,667,396.42 
ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม    
    เงินสด ณ วันปลายป ีประกอบด้วย    
 เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 25,116,459.09  26,667,396.42 
 25,116,459.09  26,667,396.42 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีสำคัญ  

สำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2563 
 

 บาท 
 สำหรับปีสิ้นสดุวันที่  

31 มกราคม 2563 
 สำหรับปีสิ้นสดุวันที่  

31 มกราคม 2562 
 สำหรับปีสิ้นสดุวันที่  

31 มกราคม 2561 
 สำหรับปีสิ้นสดุวันที่  

31 มกราคม 2560 

 

สำหรับปีสิ้นสดุวันที่  
31 มกราคม 2559 

 สำหรับรอบระยะ   
เวลาบัญช ี
ตั้งแต่วันที ่ 

4 มีนาคม 2557  
(วันจดทะเบียน 
จัดตั้งกองทุน)  

ถึงวันที่  
31 มกราคม 2558 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)            
มูลค่าสินทรัพย์ต้นปี 11.7654  14.1618  11.5068  9.3017 8.8023  10.0000 
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน           
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สทุธิจากการลงทุน  (0.1651)  (0.1690)  (0.1824)  (0.1321) (0.1318)  (0.1124) 
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ 0.0409  0.6960  (0.4642)  0.0953 0.6279  0.7655 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทนุ 0.0144  (1.5347)  1.9218  (0.3628) (0.1860)  (0.2257) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1.3249  (1.4001)  0.8459  2.2452 (0.0393)  (2.1014) 
การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 1.2151  (2.4078)  2.1211  1.8456 0.2708  (1.6740) 
บวก การเพิ่มข้ึนสุทธิของกองทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

(0.0001)  0.0114  0.5339  0.3595 0.2286  0.4763 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 12.9804  11.7654  14.1618  11.5068 9.3017  8.8023 
อัตราส่วนของการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์           
 สุทธิจากการดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ           
 ถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) 9.7888  (18.9310)  15.7329  18.6598 2.7338  (18.3121) 
อัตราส่วนการเงินท่ีสำคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ี
สำคัญ 

          

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ           
 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 1.3322  1.3311  1.3570  1.3381 1.3327  1.2314 
อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลคา่สินทรัพย์

สุทธิ 
          

 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 0.0016  0.0020  0.0037  0.0021 0.0018  0.0013 
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซ้ือ
ขายเงินลงทุน 

          

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี * (%)  27.6266  197.7424  182.8867  47.6151 31.0859  138.8068 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 1,608,453,902.53  2,271,896,708.11  977,462,165.78  1,524,917,436.41 1,773,487,340.49  1,395,664,000.51 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 1,436,417,065.59  1,713,147,327.87  2,577,399,227.26  452,606,123.92 1,919,839,475.75  1,483,763,520.35 
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายปี (หน่วย) 110,660,287.1377  145,608,787.5262  181,996,449.6853  39,333,541.9096 206,396,734.7265  168,564,730.3628 

 
ข้อมูลเพิม่เติม :- 
 * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างปี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
  กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KTAM European Equity Fund : KT-EURO) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้น

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยไม่มีกำหนดอายุของ
โครงการและไม่มีการจ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 4,000 
ล้านบาท แบ่งเป็น 400 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปาน

กลางถึงระยะเวลายาว และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการ
จำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายลงทุนประเภทตราสารแห่งทุนโดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European 
Small Cap Equity Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กำหนด โดยลงทุนในรูปสกุลเงินยูโรหรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้กองทุน Invesco Continental 
European Small Cap Equity Fund อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป ็นไปตามหล ักเกณฑ ์ของ  UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ 
หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาของการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 
ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 
หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารแห่งหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารแห่งหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 



 

P a g e  28 | รายงานประจําปี 

KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

   งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการท่ี
ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฏิบัติ
ในประเทศไทย 

 2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  2.2.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงได้รับ 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี้ 

ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง   
    กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย

เงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้หนัก 
    กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
  2.2.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
   เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน

ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
   เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หน่วยลงทุนใน

กองทุนต่างประเทศถือตามราคาตลาดที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 
   กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (วัดโดยปราศจากปัจจัย

อัตราแลกเปลี่ยน) จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
 2.4  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจำปี มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเกิด
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในงวดปัจจุบัน 

   สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทันทีเมื่อเกิดรายการตามอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา และจะ
บันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาตามราคา
ตลาด เป็นกำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน 

 2.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันท่ีคำนวณ 
 2.7 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
   ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ 

 2.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ต้ังแต่ร้อยละ 

10 ของส่วนได้เสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีรับผิดชอบ
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ในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรส
หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ
ของกองทุน 

 2.9 ภาษีเงินได้ 
   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายคร้ังแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน 
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 

 2.10 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ 
วันท่ีเกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือรับซ้ือคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 

    2.11   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปจัจุบัน 
 กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ผู้บริหารของกองทุนได้
ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบ
การเงินสำหรับปีปัจจุบัน 

  2.12   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
    ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ 2562 

จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเม่ือนำมาถือปฏิบัติ 

3. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 
 ราคาทุน  มูลค่ายุตธิรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุตธิรรม 

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ        
 -  หน่วยลงทุนของกองทุน        
  Invesco Continental European Small 
   Cap Equity Fund 

 
1,544,266,972.04 

  
1,427,024,744.30 

  
1,880,967,877.05 

  
1,633,829,625.74 

รวมเงินลงทุน 1,544,266,972.04  1,427,024,744.30  1,880,967,877.05  1,633,829,625.74 
4.  ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 
  กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ชื่อกองทุน Invesco Continental 

European Small Cap Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ มีข้อมูลของกองทุนหลักท่ี
สำคัญ ดังนี้ 
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ชื่อกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และตราสารทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนาดเล็กในตลาด

ยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึง ประเทศในสหภาพยุโรป 
สวิสเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกีและประเทศเครือรัฐเอก
ราช 

โครงสร้างของกองทุน กองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ได้จดทะเบียน 
 ในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) เ ป ็ น ไ ปต ามหล ั ก เ กณฑ ์ ข อ ง  UCITS (Undertakings for 
Collective Investment Transferable Securities) 

สกุลเงิน ยูโร (EUR)  
บริษัทจัดการ Invesco Management S.A. 
ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch 

 
  ข้อมูลเงินลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 

 2563   2562  
จำนวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก 3,352,062.568 หน่วย      4,021,208.860 หน่วย     
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน) 41,563,351.43 ยูโร  50,269,171.74 ยูโร 
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 41,599,096.47 ยูโร  45,520,084.30 ยูโร 
มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน 12.41 ยูโร  11.32 ยูโร 
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน    
    ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น 99.35 %  95.37 % 

 5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้

เง ินมียอดซื ้อเป็นจำนวน 259.17 ล้านบาท และ 3,523.29 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 699.88 ล้านบาท และ 
3,996.12 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 16.11 และร้อยละ 155.08 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 43.51 และร้อยละ 175.89 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 

 2563  2562 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
 จำนวนเงิน 

บาท 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
 จำนวนเงิน 

บาท 
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0.10  25,116,459.09  0.10  26,667,396.42 
          รวม   25,116,459.09    26,667,396.42 

7. รายได้อื่น 
 รายได้อื ่นคือ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการที ่บริษัทจัดการกองทุนหลักในต่างประเทศ Invesco Global Asset 
Management Limited จะจ่ายคืนให้กองทุนในอัตรา 1/2 ของค่าจัดการที่ผู้จัดการกองทุนได้รับจากกองทุนหลัก โดยคิดส่วนลด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คิดส่วนลดค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาส 
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8. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.0700 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทุน  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.2140 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
 อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ เช่น ค่าจัดทำ

หนังสือชี ้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ภาษีเงินได้และอื่น ๆ 

 
10.   รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  บาท 
  2563  2562 
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน    
 ของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันต้นปี 76,681,630.23  52,964,763.30 
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป ี (118,507,310.06)  (76,681,630.23) 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจาก    
 อัตราแลกเปลี่ยน (41,825,679.83)  (23,716,866.93) 

11.    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  บาท 
  2563  2562 
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนของสัญญา    
 ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันต้นปี (54,358,837.62)  2,043,463.42 
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของสัญญาซ้ือขายเงินตรา    
 ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคงเหลือ ณ วันสิ้นปี (12,984,865.44)  54,358,837.62 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย    
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (67,343,703.06)  56,402,301.04 

12. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
  บาท 
  2563  2562 
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน     
 ณ วันต้นปี 170,456,621.08  (79,636,019.99) 
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ     
 ณ วันสิ้นปี 1,226,205.58  (170,456,621.08) 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 171,682,826.66  (250,092,641.07) 
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13.  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี 
   กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี เริ่มสะสมตั้งแต่วันท่ี 4 มีนาคม 2557    
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม (104,568,954.38)  (74,373,297.23) 
 รายได ้(ค่าใช้จ่าย) อ่ืนสะสม 334,675,635.20  210,346,026.34 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (258,504,766.88)  15,628,480.40 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (170,456,621.08)  79,636,019.99 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี (198,854,707.14)  231,237,229.50 

14. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
 14.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
    นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การ

วัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเคร่ืองมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 
 14.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

  กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุนโดยใช้นโยบายการ
ลงทุน และระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

14.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
    กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว 

 14.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน 
   กองทุนรวมมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหน่วยลงทุนในกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity 

Fund เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นกองทุนจดทะเบียนในต่างประเทศและซื้อขายในตลาดต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 
2562 หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมีจำนวน 3,352,062.568 หน่วย และ 4,021,208.860 หน่วย คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมรวม 
41,599,096.47 ยูโร และ 45,520,084.30 ยูโร ตามลำดับ 

   กองทุนได้ทำธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562 เป็นสัญญาขายเงินตราต่างประเทศจำนวน 7 
สัญญา และ 7 สัญญา จำนวนรวม 38,120,000.00 ยูโร และ 36,580,000.00 ยูโร ระยะเวลาท่ีครบกำหนด 39 วัน ถึง 123 
วัน และ 5 วัน ถึง 89 วัน ในอัตราล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 1,299,101,639.00 บาท และ 1,369,176,015.00 บาท โดยมี
มูลค่ายุติธรรมเป็นเงิน 1,312,086,504.44 บาท และ 1,314,817,177.38 บาท ตามลำดับ  

 14.5 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องจากกองทุนหลัก 
   กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ มีความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในทวีปยุโรป กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความ
เสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี ่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึง
ความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน เป็นต้น 

 
 



 

P a g e  33 | รายงานประจําปี 

KT-EURO 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควติี้ ฟันด ์
KTAM European Equity Fund

14.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาท่ีกองทุน
ต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเม่ือครบกำหนด 

   ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 มีดังนี้ 
 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 

 ไม่มีกำหนด 
ระยะเวลา 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินลงทุน 1,427,024,744.30  -  -  - -  1,427,024,744.30 
เงินฝากธนาคาร -  25,116,459.09  -  - -  25,116,459.09 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ -  -  1,825.17  - -  1,825.17 
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  -  168,472.31  - -  168,472.31 
ลูกหนี้จากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน -  -  34,482.69  - -  34,482.69 
ลูกหนี้อ่ืน -  -  936,595.55  - -  936,595.55 
หนี้สินทางการเงิน           
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน -  -  1,589,666.21  - -  1,589,666.21 
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยน           
 หน่วยลงทุน -  -  532,729.72  - -  532,729.72 
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา           
 ต่างประเทศล่วงหน้า -  -  12,984,865.44  - -  12,984,865.44 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  1,710,392.82  - -  1,710,392.82 

 
   ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 
 ไม่มีกำหนด 

ระยะเวลา 
 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินลงทุน 1,633,829,625.74  -  -  - -  1,633,829,625.74 
เงินฝากธนาคาร -  26,667,396.42  -  - -  26,667,396.42 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  60,278,400.01  - -  60,278,400.01 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ -  -  2,463.53  - -  2,463.53 
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  -  32,645.16  - -  32,645.16 
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา           
 ต่างประเทศล่วงหน้า -  -  54,358,837.62  - -  54,358,837.62 
ลูกหนี้อ่ืน -  -  1,019,171.49  - -  1,019,171.49 
หนี้สินทางการเงิน           
เจ้าหนี้จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน -  -  58,098,429.80  - -  58,098,429.80 
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยน           
 หน่วยลงทุน -  -  2,779,838.84  - -  2,779,838.84 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  2,119,925.83  - -  2,119,925.83 
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14.7 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
   กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการ

เงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
กองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ 
  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
 บาท 
 อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

 อัตราดอกเบี้ย
คงที ่

 ไม่มีดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  1,427,024,744.30  1,427,024,744.30 
เงินฝากธนาคาร 25,116,459.09  -  -  25,116,459.09 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ -  -  1,825.17  1,825.17 
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  -  168,472.31  168,472.31 
ลูกหนี้จากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน -  -  34,482.69  34,482.69 
ลูกหนี้อ่ืน -  -  936,595.55  936,595.55 

 
  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
 บาท 

 อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

 อัตรา

ดอกเบี้ยคงที ่

 ไม่มีดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินลงทุน -  -  1,633,829,625.74  1,633,829,625.74 

เงินฝากธนาคาร 26,667,396.42  -  -  26,667,396.42 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  60,278,400.01  60,278,400.01 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ -  -  2,463.53  2,463.53 

ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  -  32,645.16  32,645.16 

ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -  -  54,358,837.62  54,358,837.62 

ลูกหนี้อ่ืน -  -  1,019,171.49  1,019,171.49 
 14.8 มูลค่ายุติธรรม 
    เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่

แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
15. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  ในระหว่างปีกองทุนรวมมีรายการบัญชีท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 
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  กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :- 
 นโยบายการ 

กำหนดราคา 
บาท 

 2563  2562 
รายการในระหว่างปี      
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
   ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามท่ีระบุในโครงการ  17,208,037.45  24,311,049.49 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา  3,441,607.46  4,862,209.88 
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
   บริษัทคู่สัญญาในการขายเงินตรา      
    ต่างประเทศล่วงหน้า ตามสัญญา  682,519,750.00  4,582,207,540.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี    
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
   บริษัทคู่สัญญาในการขายเงินตรา      
    ต่างประเทศล่วงหน้า                  -  639,084,777.31 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
   ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย 1,337,717.74  1,670,671.40 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 267,543.53  334,134.29 

16. การบริหารจัดการกองทุน 
  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 

17. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจดัการของกองทุนรวมแล้ว เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2563 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
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) 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
58 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 69 นายชนะวิชช์ เลิศลํ้าอําไพ 
60 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
61 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
62 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 72 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  73 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
64 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 74 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
65 นางณัฐชนัญ วังธนากร 75 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 76 นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ 

หมายเหตุ *เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีทําธุรกรรมกับกองทุน 
 

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
นายพีรพงศ์  กิจจาการ นายยืนยง  เทพจํานงค ์
นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  นายสมชัย  อมรธรรม 
  นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 
  นางแสงจันทร์  ลี 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม 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 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ์ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคาร Credit Suisse International  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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