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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค สตาร หุนทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กอ
งท

ุนเ
ปด

เค
 ส

ตา
ร 

หุน
ทุน

 (
K

-S
TA

R
)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ  30 พฤศจิกายน 2563



กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	สต�ร์	 หุ้นทุน									
(K	STAR	Equity	Fund	 :	K-STAR)”	 เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�ร
ลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุน	 ดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	 1	 มิถุน�ยน	 2563	 ถึงวันท่ี																												
30	พฤศจิก�ยน	2563
 	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค สตาร  หุนทุน 
(K STAR Equity Fund : K-STAR) 

*กองทุนเปดเค สตาร หุนทุน (K STAR Equity Fund : K-STAR) เปลี่ยนชื่อมาจาก กองทุนเปดเค สตาร หุนทุนคืนกําไร 
(K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fund: K-STAR) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 

 
ประเภทโครงการ :  

กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดอายุโครงการ จดทะเบียนเปน
กองทุนรวมเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2549 จํานวนเงินทุนของโครงการ 10,000 ลานบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 
มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม 
 
การแบงชนดิหนวยลงทุน : 

กองทุน K-STAR จะแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด คือ  
1. ชนิดสะสมมูลคา (K-STAR-A(A)) : เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการรับผลตอบแทนจากสวนตางของ

การลงทุนและสะสมผลประโยชนจากการลงทุน เปดเสนอขายในวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
2. ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R)) : เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการรับผลตอบแทนจากการ

ขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีซ้ือหนวยลงทุนกอนวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 หนวยลงทุนดังกลาวถูกจัดเปนประเภทหนวย
ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R)) 

3. ชนิดผูลงทุนสถาบัน (K-STAR-I(D)) : เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคล หรือสถาบันท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ท่ีตองการรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอจากเงินปนผล และทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริษัท
จัดการ เปดเสนอขายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 

4. ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF) :  เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการออมเงินระยะยาวและไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี โดยเริ่มเสนอขายต้ังแตวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป 
 
นโยบายการลงทุน :  

 กองทุนมีนโยบายท่ีจะมุงเนนการลงทุนในระยะส้ันถึงระยะปานกลางในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือ
เกี่ยวของกับตราสารแหงทุน โดยจะลงทุนในหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด เวนแตในกรณี ท่ีเกิด
เหตุการณดังตอไปนี้ และบริษัทจัดการไดแจงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ท้ังนี้ เพื่อเปนการพิทักษผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอยางเต็มท่ี โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผู
ถือหนวยลงทุน  

 (1) วิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  

(2) ภาวะสงคราม  

(3) ราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรงในชวงท่ีใกลกับวันส้ินรอบปบัญชี เปนเหตุใหบริษัทจัดการไม
สามารถปรับการลงทุนไดทันกอนส้ินปบัญชี  

กองทุนจะลงทุนบางสวนในตราสารทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแหงหนี้ รวมท้ัง
หลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. ท้ังนี้ กองทุนจะเนนลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีมปีจจัยพื้นฐานดี มีความม่ันคง และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเส่ียง  

ท้ังนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note)  

 
นโยบายการจายเงินปนผล :  

 ชนิดสะสมมลูคา : ไมมี 

 ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ : ไมมี 

 ชนิดผูลงทุนสถาบัน: มี 

 ชนิดเพื่อการออม: ไมมี 



กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
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บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมเกินรอยละ 
100 ของการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานประจําแตละงวดบัญชี หรือกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นประจํางวด
บัญชี หรือกําไรสะสมท่ีเกิดข้ึน ณ ส้ินงวด ตามท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาท่ีมกีารจายปนผลนั้น 
 
คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนตอรายการ (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
K-STAR-A(A) 
คาธรรมเนียมการขาย  ไมเกิน 2.00 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  ไมเกิน 2.00 
 
K-STAR-A(R) 
คาธรรมเนียมการขาย  ไมเกิน 2.00 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไมเกิน 2.00 
 
K-STAR-I(D) 
คาธรรมเนียมการขาย  ไมเกิน 2.00 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไมเกิน 2.00 
 
K-STAR-SSF 
คาธรรมเนียมการขาย  ไมเกิน 2.00 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไมเกิน 2.00 
 
 
 
คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนตอป (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ) 
K-STAR-A(A) 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.875 หรือ 2.0063 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
K-STAR-A(R) 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.875 หรือ 2.0063 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกนิ 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
K-STAR-I(D) 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.875 หรือ 2.0063 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกนิ 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
K-STAR-SSF 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.875 หรือ 2.0063 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกนิ 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
กองทุนเปดเค สตาร หุนทุน 
K-STAR-A(A) 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังแรก 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังตอไป 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  500.00 บาท  
มูลคาคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา  500.00 บาท 
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K-STAR-A(R) 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังแรก 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังตอไป 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  500.00 บาท  
มูลคาคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา  500.00 บาท 
 
K-STAR-I(D) 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังแรก 1,000,000.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังตอไป 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  500.00 บาท  
มูลคาคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา  500.00 บาท 
 
K-STAR-SSF 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังแรก 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังตอไป 500.00 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  ไมกําหนด  
มูลคาคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา  ไมกําหนด 
 



กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	 กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับ
ตร�ส�รทุน	ซึ่งจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนต่�งๆ	ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภ�วะก�รลงทุน
ในแต่ละช่วงเวล�	โดย	ณ	สิ้นเดือนพฤศจิก�ยน	2563	กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน
ประม�ณร้อยละ	94.64	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 โดยหมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่�
สัดส่วนของตล�ดฯ	 (Overweight)	 ได้แก่	 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 สื่อและสิ่งพิมพ์	 ธน�ค�ร	
บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับ
สัดส่วนของตล�ดฯ	(Neutral	weight)	ได้แก่	เงินทุนและหลักทรัพย์	ประกันภัยและประกันชีวิต	
อ�ห�รและเครื่องดื่ม	พ�ณิชย์	หมวดอุตส�หกรรมท่ีกองทุนลงทุนน้อยกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ	
(Underweight)	 ได้แก่	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร	 ก�รแพทย์	 พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค	วัสดุก่อสร้�ง	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ขนส่งและโลจิสติกส์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ณ	สิ้นเดือนพฤศจิก�ยน	2563	กองทุนถือเงินสดลดลงเมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นเดือนพฤษภ�คม	
2563	 โดยหมวดอุตส�หกรรมท่ีลงทุนเพ่ิมสูงขึ้น	 ได้แก่	 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 อ�ห�รและ		
เครื่องดื่ม	ธน�ค�ร	พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	และปรับลดก�รลงทุน
ในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ก�รแพทย์	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร	ขนส่งและโลจิสติกส์

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี



กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K STAR Equity Fund-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.45-7.856.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.27-8.084.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 9.8412.268.83
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 9.4012.057.75
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563/Performance as of 30 Nov 2020

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*02/10/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -1.72-2.75-9.425.596.34-8.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -2.38-3.01-8.375.717.76-7.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 18.4818.8328.7519.2920.0629.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.4418.8329.0017.9318.6130.08

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K STAR Equity Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  Benchmark
   SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
 for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K STAR Equity Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  Benchmark
   SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
 for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

*	ตัวชี้วัด

	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)

	 ผลตอบแทน/คว�มผันผวนของตัวชี้วัดสำ�หรับช่วงเวล�ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี	พ.ศ.2545	จะแสดงค่�	N/A	 เนื่องจ�กไม่มี

ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม	(Total	Return	Index)ในช่วงระยะเวล�ดังกล่�ว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	สต�ร์หุ้นทุน-A	ชนิดสะสมมูลค่�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*



กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-A ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ
Fund Performance of K STAR Equity Fund-A(R)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.41-7.9720.9919.84-4.1414.510.6641.30-6.7562.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.27-8.0817.3023.85-11.2319.12-3.6340.533.6947.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 9.8412.267.4815.3714.1714.1622.5513.8224.6422.09
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 9.4012.056.4314.2113.7313.0320.9212.7222.5417.69

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563/Performance as of 30 Nov 2020
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*29/05/2006

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 9.466.924.51-2.80-9.425.596.34-8.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 8.686.963.97-3.01-8.375.717.76-7.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 20.8917.5916.5718.8328.7519.2920.0629.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 19.1216.6816.3118.8329.0017.9318.6130.08

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  Benchmark
   SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
 for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

*	ตัวชี้วัด

	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)

	 ผลตอบแทน/คว�มผันผวนของตัวชี้วัดสำ�หรับช่วงเวล�ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี	พ.ศ.2545	จะแสดงค่�	N/A	 เนื่องจ�กไม่มี

ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม	(Total	Return	Index)	ในช่วงระยะเวล�ดังกล่�ว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	สต�ร์หุ้นทุน-A	ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*



กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

10  

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
Fund Performance of K STAR Equity Fund-I(D)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.74
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -1.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 10.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 10.39
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563/Performance as of 30 Nov 2020

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*01/11/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -8.93-9.425.596.34-8.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -8.27-8.375.717.76-7.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 27.7728.7519.2920.0629.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 27.9829.0017.9318.6130.08

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
Fund Performance of K STAR Equity Fund-I(D)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  Benchmark
   SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
 for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
Fund Performance of K STAR Equity Fund-I(D)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.74
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -1.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 10.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 10.39
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563/Performance as of 30 Nov 2020

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*01/11/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -8.93-9.425.596.34-8.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -8.27-8.375.717.76-7.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 27.7728.7519.2920.0629.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 27.9829.0017.9318.6130.08

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)

	 ผลตอบแทน/คว�มผันผวนของตัวชี้วัดสำ�หรับช่วงเวล�ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี	พ.ศ.2545	จะแสดงค่�	N/A	 เนื่องจ�กไม่มี

ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม	(Total	Return	Index)	ในช่วงระยะเวล�ดังกล่�ว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	สต�ร์หุ้นทุน-I	ชนิดผู้ลงทุนสถ�บัน

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน ชนิดเพ่ือการออม
Fund Performance of K STAR Equity Fund-SSF

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563/Performance as of 30 Nov 2020
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*08/05/2020*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 10.485.666.3810.48
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 13.035.717.7613.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 18.9119.2920.0618.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.6317.9318.6117.63
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  Benchmark
   SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
 for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)

	 ผลตอบแทน/คว�มผันผวนของตัวชี้วัดสำ�หรับช่วงเวล�ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี	พ.ศ.2545	จะแสดงค่�	N/A	 เนื่องจ�กไม่มี

ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม	(Total	Return	Index)	ในช่วงระยะเวล�ดังกล่�ว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	สต�ร์หุ้นทุน	ชนิดเพื่อก�รออม

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 4,930,604,499.70
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2563	เท่�กับ	5,003,719,176.59)	 	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 270,349,440.83
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	 	
	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 131,730,432.37
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 247,428.14
	 เงินปันผลค้�งรับ	 1,270,933.26
รวมสินทรัพย์ 	 5,334,202,734.30
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	 106,942,629.50
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 7,871,989.72
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 9,318,631.78
หนี้สินอื่น		 	 275,486.20
รวมหนี้สิน	 	 124,408,737.20
สินทรัพย์สุทธ	ิ 	 5,209,793,997.10
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	140,161,490.9046	หน่วย	 1,401,614,909.05	
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	 	
กำาไรสะสม   
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 1,904,865,060.92
	 บัญชีปรับสมดุล	 1,903,314,027.13
สินทรัพย์สุทธิ 	 5,209,793,997.10

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิ (บาท)
	 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	 2,272,635,573.97	
	 ชนิดสะสมมูลค่�	 1,256,452,785.42	
	 ชนิดผู้ลงทุนสถ�บัน	 1,564,675,909.18	
	 ชนิดเพื่อก�รออม	 116,029,728.53
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน จำานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
	 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	 61,165,417.5742	
	 ชนิดสะสมมูลค่�	 33,765,792.3689	
	 ชนิดผู้ลงทุนสถ�บัน	 42,109,932.1893	
	 ชนิดเพื่อก�รออม	 3,120,348.7722
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
	 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	 37.1555
	 ชนิดสะสมมูลค่�	 37.2108
	 ชนิดผู้ลงทุนสถ�บัน	 37.1569
	 ชนิดเพื่อก�รออม	 37.1848
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กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
   จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

   จำานวนหน่วย  
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
  ธนาคาร        
	 	 	 บมจ.ทิสโก้	ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 	 	 	 646.00	 50,711.00	 1.03
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 	 	 	 1,308.50	 154,403.00	 3.13
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 	 	 	 1,854.60	 204,006.00	 4.14
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 	 	 	 1,938.40	 165,733.20	 3.36
  รวมธนาคาร	 	 	 	 	 	 574,853.20	 11.66
  วัสดุก่อสร้าง        
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 	 	 434.70	 162,577.80	 3.30
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	 	 	 	 	 138.80	 18,946.20	 0.38
  รวมวัสดุก่อสร้าง	 	 	 	 	 	 181,524.00	 3.68
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 	 	 2,353.20	 134,720.70	 2.73
  พาณิชย์        
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 	 	 2,960.30	 179,098.15	 3.63
	 	 	 บมจ.คอมเซเว่น	 	 	 	 	 1,228.50	 50,368.50	 1.02
	 	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 2,339.80	 76,043.50	 1.54
	 	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 	 	 	 3,572.10	 64,655.01	 1.31
	 	 	 บมจ.สย�มแม็คโคร	 	 	 	 	 507.80	 20,946.75	 0.42
	 	 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 	 	 	 6,630.30	 97,465.41	 1.98
	 	 	 บริษัท	ดูโฮม	จำ�กัด	 	 	 	 	 2,736.58	 37,764.85	 0.77
  รวมพาณิชย์	 	 	 	 	 	 526,342.17	 10.67
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
	 	 	 บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์	 	 	 	 	 225.70	 12,526.35	 0.25
	 	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 	 	 	 1,764.50	 309,669.75	 6.28
  รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 322,196.10	 6.53
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์        
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 	 	 	 3,389.50	 136,427.38	 2.77
	 	 	 บมจ.ฮ�น�ไมโครอิเล็คโทรนิคส์	 	 	 	 	 1,339.70	 57,272.18	 1.16
  รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 	 	 	 	 	 193,699.56	 3.93
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กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
   จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

   จำานวนหน่วย  
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

  พลังงานและสาธารณูปโภค        
	 	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 	 	 5,155.75	 180,451.25	 3.66
	 	 	 บมจ.	บี.กริม	เพ�เวอร์	 	 	 	 	 1,886.10	 92,418.90	 1.87
	 	 	 บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี	 	 	 	 	 2,526.30	 45,473.40	 0.92
	 	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 	 	 	 1,610.00	 76,475.00	 1.55
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 	 	 12,482.00	 499,280.00	 10.13
	 	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 	 	 	 1,393.60	 134,830.80	 2.73
	 	 	 บมจ.สต�ร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	 	 	 	 	 3,815.50	 28,997.80	 0.59
	 	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 	 	 	 9,468.00	 25,752.96	 0.52
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 	 1,083,680.11	 21.97
  สื่อและสิ่งพิมพ์        
	 	 	 บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย	 	 	 	 	 11,578.70	 72,366.88	 1.47
	 	 	 บมจ.วีจีไอ	 	 	 	 	 12,865.20	 99,062.04	 2.01
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ์	 	 	 	 	 	 171,428.92	 3.48
  เงินทุนและหลักทรัพย์        
	 	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 	 	 	 	 6,626.30	 139,152.30	 2.82
	 	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 719.34	 41,901.67	 0.85
	 	 	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	 	 	 	 	 108.50	 17,305.75	 0.35
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย	์ 	 	 	 	 	 198,359.72	 4.02
  อาหารและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.	ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 	 	 	 328.00	 39,524.00	 0.80
	 	 	 บมจ.	โอสถสภ�	 	 	 	 	 2,096.60	 76,525.90	 1.55
	 	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 	 	 	 	 3,111.50	 46,983.65	 0.95
	 	 	 บมจ.นำ้�มันพืชไทย	 	 	 	 	 785.90	 25,541.75	 0.52
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 	 	 5,115.72	 126,869.88	 2.57
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 	 	 	 	 583.90	 31,238.65	 0.63
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 346,683.83	 7.02
  การแพทย ์        
	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 	 	 	 5,808.10	 124,874.15	 2.53
	 	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์	 	 	 	 	 14,442.90	 36,684.97	 0.74
  รวมการแพทย์	 	 	 	 	 	 161,559.12	 3.27
  ประกันภัยและประกันชีวิต        
	 	 	 บมจ.ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 407.50	 50,937.50	 1.03
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กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
   จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

   จำานวนหน่วย  
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 	 	 1,944.40	 98,678.30	 2.00
	 	 	 บมจ.	แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	 	 	 	 	 7,170.40	 34,274.51	 0.70
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 21,587.40	 67,784.44	 1.37
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 	 	 15,866.20	 124,549.67	 2.53
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 	 	 	 5,693.50	 101,913.65	 2.07
	 	 	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชัน	 	 	 	 	 1,081.56	 18,170.21	 0.37
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 	 	 1,673.80	 11,716.60	 0.24
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 	 	 	 	 	 457,087.38	 9.28
  ขนส่งและโลจิสติกส์        
	 	 	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 	 	 	 5,591.10	 51,158.57	 1.04
	 	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 	 	 	 4,468.60	 285,990.40	 5.80
	 	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 	 	 	 8,332.50	 84,991.50	 1.72
  รวมขนส่งและโลจิสติกส	์ 	 	 	 	 	 422,140.47	 8.56
  บริการรับเหมาก่อสร้าง        
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	 	 	 3,302.90	 60,443.07	 1.23
	 	 	 บมจ.ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น	 	 	 	 	 3,379.60	 44,948.68	 0.91
  รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง	 	 	 	 	 	 105,391.75	 2.14
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต	์ 	 	 	 	 	 4,930,604.53	 100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 4,930,604.53	 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 5,003,719,176.59 บาท)      4,930,604.53 100.00
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กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
    
                                                                          บาท
รายได้จากการลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 337,575.65
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 31,560,087.26
	 	 รวมร�ยได้	 31,897,662.91
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 49,444,751.31
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 791,669.99
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 3,166,680.03
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 52,636.35
	 ค่�ภ�ษีดอกเบี้ยหัก	ณ	ที่จ่�ย	 50,636.35
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 10,380,915.21
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 63,887,045.83
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (31,989,382.92)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (42,211,486.85)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 364,178,684.49
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 321,967,197.64
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 289,977,814.72
กำ�ไรสะสมต้นป	ี 1,614,887,246.20
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 289,977,814.72
กำ�ไรสะสมปล�ยป	ี 1,904,865,060.92



  19    

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  5,201,201,368.67 99.84
  หุ้นสามัญและทรัสต์    
				จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ    
 -ธนาคาร    
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 154,403,000.00	 2.96
	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 204,006,000.00	 3.92
	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 165,733,200.00	 3.18
	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 50,711,000.00	 0.97
 -วัสดุก่อสร้าง    
	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 162,577,800.00	 3.12
	 	 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	 	 18,946,200.00	 0.36
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    
	 	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 134,720,700.00	 2.59
 -พาณิชย์    
	 	 บมจ.สย�มแม็คโคร	 	 20,946,750.00	 0.40
	 	 บมจ.โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 97,465,410.00	 1.87
	 	 บมจ.	คอมเซเว่น		 	 50,368,500.00	 0.97
	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 179,098,150.00	 3.44
	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 76,043,500.00	 1.46
	 	 บมจ.ดูโฮม	 	 37,764,845.40	 0.72
	 	 บมจ.	สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 64,655,010.00	 1.24
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 309,669,750.00	 5.94
	 	 บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์	 	 12,526,350.00	 0.24
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 136,427,375.00	 2.62
	 	 บมจ.ฮ�น�	ไมโครอิเล็คโทรนิคส	 	 57,272,175.00	 1.10

       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

 -พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 25,752,960.00	 0.49
	 	 บมจ.	พีทีจี	เอ็นเนอยี	 	 45,473,400.00	 0.87
	 	 บมจ.ปตท.	 	 499,280,000.00	 9.58
	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 134,830,800.00	 2.59
	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 180,451,250.00	 3.46
	 	 บมจ.บี.กริม	เพ�เวอร์	 	 92,418,900.00	 1.77
	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 76,475,000.00	 1.47
	 	 บมจ.สต�ร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	 	 28,997,800.00	 0.56
 -สื่อและสิ่งพิมพ์    
	 	 บมจ.วีจีไอ	 	 99,062,040.00	 1.90
	 	 บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย	 	 72,366,875.00	 1.39
 -เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 41,901,671.50	 0.80
	 	 บมจ.	บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 	 139,152,300.00	 2.67
	 	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์	 	 17,305,750.00	 0.33
 -อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 39,524,000.00	 0.76
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 	 31,238,650.00	 0.60
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 126,869,880.80	 2.44
	 	 บมจ.โอสถสภ�	 	 76,525,900.00	 1.47
	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 	 46,983,650.00	 0.90
	 	 บมจ.นำ้�มันพืชไทย	 	 25,541,750.00	 0.49
 -การแพทย์    
	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 	 36,684,966.00	 0.70
	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 124,874,150.00	 2.40
 -ประกันภัยและประกันชีวิต    
	 	 บมจ.ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	 	 50,937,500.00	 0.98
 -บริการรับเหมาก่อสร้าง    
	 	 บมจ.ชิโน-ไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	 -	 44,948,680.00	 0.86
	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 60,443,070.00	 1.16
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 11,716,600.00	 0.22
	 	 บมจ.แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	 	 34,274,512.00	 0.66
	 	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชัน	 	 18,170,208.00	 0.35
	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 98,678,300.00	 1.89
	 	 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	 	 124,549,670.00	 2.39
	 	 บมจ.	ศุภ�ลัย	 	 101,913,650.00	 1.96
	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 67,784,436.00	 1.30
 -ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 285,990,400.00	 5.49
	 	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 51,158,565.00	 0.98
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 84,991,500.00	 1.63
เงินฝาก	 	 	 270,596,868.97	 5.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 8,592,628.43	 0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  5,209,793,997.10 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 70.28%  
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(*)	คำ�อธิบ�ย	Corporate	Governance	Scoring	หรือ	“CG	Scoring”
	 CG	Scoring	คือก�รวัดผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
	 กรรมก�รบริษัทไทย	(“IOD”)
	 โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี	2563	แบ่งออกเป็น	5	หมวดดังต่อไปนี้
	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	 	 15%
	 2.	ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	 10%
	 3.	ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย	 20%
	 4.	ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส		 20%
	 5.	คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร		 35%

โดย	 IOD	 จะทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยชื่อเฉพ�ะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ	 “ดี”	 ขึ้นไป	 ซึ่งมี	 3	 กลุ่มคือ	 “ดี”												

“ดีม�ก”	และ	“ดีเลิศ”	โดยใช้สัญลักษณ์ต�มต�ร�งดังกล่�วข้�งล่�ง	

	 	 ช่วงคะแนน		 สัญลักษณ์	 คว�มหม�ย

	 	 SCORE	 Range	Number	of	Logo	 	 	 	 	

	 	 90-100	 					 ดีเลิศ	 	 	 	

	 	 	80-89	 						 ดีม�ก	 	 	 	

	 	 70-79	 					 ดี	 	 	 	

	 	 60-69	 				 ดีพอใช้	 	 	 	

	 	 50-59	 			 ผ่�น	 	 	 	

	 	 ตำ่�กว่�	50	 No	logo	given			 N/A	 	 	
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 		0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 	270,596,868.97	 5.19	
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 	0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 262,723,629.25
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 7,873,239.72

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่มตราสารตาม 
(ง) เท่ากับ 0.00%
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

  

 
     
 

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	 +	 สินทรัพย์อื่น	 (เช่น	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 ค่�ใช้จ่�ย												
รอตัดบัญชี)	-	หนี้สิน	(เช่น	เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
6.66%

ธน�ค�ร
11.03%

ขนส่งและโลจิสติกส์
8.10%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร

6.18%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
8.77%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
20.79%

เงินสด	สินทรัพย์สภ�พคล่อง	และอื่นๆ*
24.57%

เงินทุนและหลักทรัพย์	
3.80%

พ�ณิชย์	
10.10%

พ�ณิชย์
20.79%
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	2,827,042.79		 28.33%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	881,831.19		 8.84%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	870,540.29		 8.72%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	645,722.51		 6.47%

	 5	 บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	609,658.25		 6.11%

	 6	 บริษัท	หลักทรัพย์	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	571,871.91		 5.73%

	 7	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	497,077.34		 4.98%

	 8	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	471,736.91		 4.73%

	 9	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 	385,854.93		 3.87%

	 10	 บริษัทหลักทรัพย์	เจพีมอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	363,386.65		 3.64%

	 11	 อื่นๆ	 	1,853,239.97		 18.57%

  รวม  9,977,962.74 100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มถุินายน  ถึงวนัที  พฤศจกิายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 49,444.75 1.00

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 791.67 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 3,166.68 0.06

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 10,190.83 0.21

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 293.11 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด(Total Fund's Direct Expenses) 63,887.05 1.30

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หนา้ที  / KSTAR
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	 	 1.	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

	 	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 รวม
บาท/หน่วย	 	 1.30	 1.30	

วัน XD	 	4/1/64

วันจ่ายเงินปันผล	 	14/1/64
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์การลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคราะห์ เยี่ยมชม สัมมนา หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่าวสาร บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	ซี	ไอ	เอ็ม	บี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	เครดิตสวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ซิต้ี	คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X

บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	เจ.พี.มอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	อ�ร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X

บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	ธันว�คม	2562	-	30	พฤศจิก�ยน	2563)





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน(K-STAR)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มถินุายน2562
ถงึวนัที่31พฤษภาคม2563
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รายงานประจำปี
ณ 31 พฤษภาคม 2563  



กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

ประเภทโครงการ กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 พฤษภาคม 2549 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหลักทรัพย์หรือ  
ทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ และ  
บริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษา  
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ภาวะสงคราม 
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุ

ให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี 
 กองทุนจะลงทุนบางส่วนในตราสารทุน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ 
รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง 
 ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร  
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
K-STAR-A(A) K-STAR-A(R) และ K-STAR-SSF มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
 K-STAR-I(D) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ  
2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำ
แต่ละงวดบัญชี หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นประจำงวดบัญชี หรือกำไรสะสมที่เกิดขึ้น ณ สิ้นงวด ตามที่
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมี  
ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาที่มีการจ่ายปันผลนั้น 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,908,869,918.50 4,022,292,413.89 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 
 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 35.1852 40.6943 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 
 ชนิดสะสมมูลค่า 35.2375 40.7548 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 35.1865 N/A 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 
 ชนิดเพื่อการออม 35.1884 N/A 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (774,622,290.63) (94,488,601.80) 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (5.5182) (1.2438) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 
 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ * (13.53) (3.01) 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) 
 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ **** (14.00) (3.21) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 
 ชนิดสะสมมูลค่า * (13.53) (2.90) 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) 
 ชนิดสะสมมูลค่า **** (14.00) (3.21) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน *,** (14.44) N/A 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน **,**** (13.86) N/A 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 
 ชนิดเพื่อการออม *,** 4.56  N/A 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)  
 ชนิดเพื่อการออม ***,**** 6.92  N/A 
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* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี   
** ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563   
*** ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563   
**** ตัวชี้วัด   
  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)   
  ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้ง  
 ก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A   
  เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 		
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคสตาร์หุน้ทนุ
รอบระยะเวลา1มถินุายน2562-31พฤษภาคม2563

 
ตลาดทุน  
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลง  จากระดับ 1,620.22 จุด 
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562  โดยมีระดับราคาปิดสูงสุดของรอบปีบัญชีที่ 1,740.91 จุดช่วงต้น
เดือนกรกฎาคม 2562 ก่อนปรับตัว sideway down อย่างต่อเนื่องและปรับลดลงแรงในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยระหว่างวันแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 969.08 จุดในช่วงกลางเดือนมีนาคม 
2563 และปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,342.85 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 คิดเป็นการปรับลดลง 
277.37 จุด หรือลดลงร้อยละ 17.12 
 ในช่วงแรกของรอบบัญชี ตลาดปรับตัวตามประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
โดยในช่วงเดือนมิถุนายน ความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
ภายหลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงกันที่จะยังไม่ขึ้นภาษีเพิ่มเติม และเริ่มมีการเจรจาทางการค้า  
อีกครั้ง ประกอบกับมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างชัดเจนของ FED และ  
ธนาคารกลางต่างๆ รวมทั้ง ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลของไทยภายหลังการเลือกตั้ง ทำให้
เกิดแรงซื้อในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นแตะระดับสูงสุดของรอบปีบัญชี
ที่ราคาปิด 1,740.91จุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2562    
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562  ตลาดกลับปรับตัวลดลงรุนแรงอีกครั้ง จาก  
ความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมีความตึงเครียดมากขึ้น โดยมีการ
ตอบโต้ทางนโยบายกันไปมา ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบด้านการส่งออกของไทยจาก
สงครามการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดในรอบ 6 ปี ประกอบกับการประกาศผลการดำเนิน
งานไตรมาส 2/2562 ของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดและตัวเลขเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัว
ชะลอลง ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารจากความกังวล
ด้านคุณภาพสินเชื่อจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ  
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจาก
การบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสที่ 1 ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องและปิดที่ระดับ 1,579.84 จุด ณ สิ้นปี 2562 
 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มมี
การระบาดครั้งแรกในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และมีการแพร่ระบาดไปยังหลาย
ประเทศทั่วโลก โดย WHO ประกาศให้ COVID-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศหลังมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ตลอดจนการปิด
ประเทศของจีนได้สร้างความกังวลในด้านความต่อเนื่องของสายการผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศ
จีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  การประกาศมาตรการควบคุมโรคต่างๆ 
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ที่หลายประเทศเริ่มใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
อย่างรุนแรงและทำให้มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงเป็นเติบโตติดลบในช่วงปีนี้  
ทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการส่งออก 
นอกจากนี้ การปรับตัวลงของราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันภายหลังโอเปคไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการ
ปรับลดกำลังการผลิตในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันลดลง อีกทั้งความกังวลต่อ
สถานการณ์ภัยแล้ง และความล่าช้าของการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ล้วนเป็น
ปัจจัยลบต่อการลงทุน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงระหว่างวัน  
แตะระดับต่ำสุดของรอบปีบัญชีที่ 969.08 จุด และดัชนี SET ปิดสิ้นวันต่ำสุดที่ระดับ 1,024.46 จุด 
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 
 ในช่วงสุดท้ายของรอบบัญชี ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้น โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการที่รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ ได้ ใช้มาตรการ  
ทางการเงินแบบผ่อนคลาย และใช้มาตรการสร้างสภาพคล่องเข้าสู่ระบบด้วยนโยบายผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก็มีการใช้มาตรการทางการคลังด้วยการเพิ่มวงเงิน  
งบประมาณที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ  
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการมาตรการปิดเมือง (Lockdown)  
อย่างเข้มงวดเพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมาตรการเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมถึงการที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ได้เริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ พร้อมกับทยอยผ่อนคลายการ 
Lockdown ในเมืองต่างๆ ทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังเชิงบวกต่อความคลี่คลายของสถานการณ์
การแพร่ระบาดและความคืบหน้าในการคิดค้นพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 เริ่มมีความชัดเจน
มากขึ้น ในด้านปัจจัยราคาน้ำมันนั้น กลุ่ม OPEC+ มีการบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลัง  
การผลิต ส่งผลเชิงบวกต่อราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มน้ำมัน สำหรับธปท.ก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงเหลือ 0.50% ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นและ
ปิดที่ระดับ 1,342.85 จุด ณ สิ้นรอบบัญชี 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาวะการลงทุนในแต่ละ  
ช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563  กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณ
ร้อยละ 93.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของ
ตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในขณะที่หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน  
น้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight)  ได้แก่พลังงานและสาธารณูปโภค  อาหารและ
เครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย์  และวัสดุก่อสร้าง 
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 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนถือเงินสดเป็นสัดส่วนลดลงจากรอบบัญชีปีก่อนหน้า หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่ม
สูงขึ้น ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ 
พาณิชย์ ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่ลดการลงทุนลง ได้แก่ ธนาคาร อาหารและเครื่องดื่ม  
การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน  
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 13.53 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยละ 14  กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.47 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน-Aชนิดสะสมมูลค่า
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2560*S 2561 2562

ผลตอบแทนกองทุนรวม 6.99 -7.85 5.45 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.05 -8.08 4.27 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 8.83 12.26 9.84 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 7.75  12.05 9.40  
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -13.80 1.16 -14.26 -13.53 -4.03 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -12.94 2.15 -13.36 -14.00 -4.84 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

38.89 46.34 35.90 26.38 18.33 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

40.11 48.27 37.01 26.98 18.55 

 
ตัวชี้วัด 
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
 ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 



7

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ผลตอบแทนกองทุนรวม 62.18 -6.75 41.30 0.66 14.51 -4.14 19.84 20.99 -7.97 5.41 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 47.80 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.27 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

22.09 24.64 13.82 22.55 14.16 14.17 15.37 7.48 12.26 9.84 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

17.69 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.40 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -13.80 1.16 -14.26 -13.53 -0.20 2.78 10.36 9.39 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -12.94 2.15 -13.36 -14.00 -1.75 1.13 9.72 8.58 

ความผันผวน 
(Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

38.89 46.34 35.90 26.38 17.39 16.10 17.54 20.83 

ความผันผวน 
(Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

40.11 48.27 37.01 26.98 17.55 15.95 16.50 19.03 

 
ตัวชี้วัด 
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
 ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน-Iชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2562*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.74 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.05 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 10.84 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 10.39  
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -13.80 1.16 -14.26 -14.44 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -12.94 2.15 -13.36 -13.86 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

38.89 46.34 35.90 33.41 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

40.11 48.27 37.01 34.39 

 
ตัวชี้วัด 
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
 ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุนชนิดเพื่อการออม
 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี*Y

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 4.56 4.56 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.92 6.92 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 15.87 15.87 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 14.64 14.64  
*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน 
 
ตัวชี้วัด 
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
 ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562ถึงวันที่31พฤษภาคม2563

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7,760,986.94 36.07% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 1,637,329.45 7.61% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1,555,268.33 7.23% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 1,503,221.20 6.99% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 1,075,554.09 5.00% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 970,731.82 4.51% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 882,990.97 4.10% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 825,864.16 3.84% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 763,662.56 3.55% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 750,752.34 3.49% 
11 อื่นๆ 3,788,357.69 17.61%  
 รวม 21,514,719.55 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ธันวาคม  ถึงวนัที  พฤษภาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 48,625.02 1.00

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 778.01 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 3,112.02 0.06

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 169.94 0.00

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 385.30 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 53,070.29 1.09

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มถุินายน  ถึงวนัที  พฤษภาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 88,124.10 2.01

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1,409.99 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 5,639.96 0.13

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 176.97 0.00

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 561.78 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 95,912.80 2.18

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  4,970,548,800.94 101.26 
หุ้นสามัญและทรัสต์
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 -ธนาคาร
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  130,691,000.00 2.66 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  130,368,000.00 2.66 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  127,198,600.00 2.59   
  บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  52,552,500.00 1.07 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  11,985,000.00 0.24 
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  147,524,300.00 3.01 
  บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง  17,488,800.00 0.36 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  110,983,000.00 2.26 
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  102,021,450.00 2.08 
 -พาณิชย์
  บมจ.สยามแม็คโคร  22,930,125.00 0.47 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  71,602,400.00 1.46 
  บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - 38,195,850.00 0.78 
  บมจ.ดูโฮม  - 23,822,228.15 0.49 
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  35,292,000.00 0.72 
  บมจ.ซีพี ออลล์  307,337,700.00 6.26 
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  219,373,000.00 4.47 
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  159,492,375.00 3.25 
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2563

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด 
 
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  26,047,230.00 0.53 
  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  12,537,000.00 0.26 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  53,293,325.00 1.09 
  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  71,717,450.00 1.46 
  บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  210,082,525.00 4.28 
  บมจ.ผลิตไฟฟ้า  51,888,000.00 1.06 
  บมจ.ปตท.   386,374,900.00 7.87 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  140,002,800.00 2.85 
  บมจ.ไทยออยล์  46,715,200.00 0.95 
 -สื่อและสิ่งพิมพ์
  บมจ.วีจีไอ   81,881,820.00 1.67 
  บมจ.แพลน บี มีเดีย  63,682,850.00 1.30 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล  47,682,975.00 0.97 
  บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ - 156,380,680.00 3.19 
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  106,774,794.00 2.18 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  79,065,000.00 1.61 
  บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  37,432,300.00 0.76 
  บมจ.โอสถสภา  101,791,750.00 2.07 
 -การแพทย์
  บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์  37,262,682.00 0.76 
  บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  24,708,000.00 0.50  
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  170,658,000.00 3.48 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2563

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป  14,409,796.00 0.29 
 -ประกันภัยและประกันชีวิต
  บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น  29,233,200.00 0.60 
 -บริการรับเหมาก่อสร้าง
  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง  51,707,880.00 1.05 
  บมจ.ช.การช่าง  54,828,140.00 1.12 
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  96,958,475.00 1.98 
  บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  9,289,590.00 0.19 
  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  24,236,750.00 0.49 
  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  99,663,980.00 2.03 
  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  54,561,486.00 1.11 
  บมจ.ศุภาลัย  84,263,800.00 1.72 
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  247,807,800.00 5.05 
  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  85,995,425.00 1.75 
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  127,429,940.00 2.60  
เงินฝาก      375,324,929.79 7.65  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (61,678,882.44) (1.26)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  4,908,869,918.50 บาท
        
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 140.76%
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring” 
 
 CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
 โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวด  
ดังต่อไปนี ้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10% 
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20% 
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20% 
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35% 
 
 โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี   
3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
 โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง 
  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo 
 
 90-100  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  375,324,929.79 7.65 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  369,672,610.97 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  5,652,318.82 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%  
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
 
 



42

กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคสตาร์หุน้ทนุ
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1มถินุายน2562ถงึวนัที่31พฤษภาคม2563

 
 1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 
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ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล  ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์  โพธิ์วัฒนะเสถียร 
วินิทร ผ่องใส 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ  
กอบพร กุลสุรกิจ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย 

ญดาภัค โออนันต์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์  
นิสารัตน์ ชมภูพงษ์  
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร  เอี่ยวปรีดา  
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
รุ้งลดา กิจจารักษ์    
สุชัย สุตภาคย์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล  
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
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กองทุนเปิดเคสตาร์หุ้นทุน

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย ์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X -   

 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ  สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
    14. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 




