
รายงานประจำป 
กองทุนเปดเค หุนปนผล (K-VALUE) 
สำหรบัระยะเวลาต้ังแตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 2564 
ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 
(K Valued Stock Fund : K-VALUE) 

 
ª√–‡¿∑°Õß∑ÿπ °Õß∑ÿπ√«¡μ√“ “√∑ÿπ 
Õ“¬ÿ‚§√ß°“√ ‰¡à°”Àπ¥ 
«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπ 27 ¡°√“§¡ 2538 
√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 31 ¡°√“§¡ 
 
π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ 
 °Õß∑ÿπ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ—π‡ªìπÀ√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫μ√“ “√·Ààß∑ÿπ 
‚¥¬‡©≈’Ë¬„π√Õ∫ªï∫—≠™’‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ¿“¬„μâ 
À≈—°‡°≥±å∑’Ë°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ. °”Àπ¥ ‡«âπ·μà„π°√≥’∑’Ë‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å¥—ßμàÕ‰ªπ’È ·≈–∫√‘…—∑®—¥°“√
‰¥â·®âß‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¥—ß°≈à“«„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ °.≈.μ. ∑√“∫ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√
æ‘∑—°…åº≈ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß·≈–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß 
ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ 

(1) «‘°ƒμ°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë¡’π—¬ ”§—≠μàÕ°“√≈ß∑ÿπ„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å 
(2) ¿“«– ß§√“¡ 
(3) √“§“μ≈“¥¢ÕßÀ≈—°∑√—æ¬å≈¥≈ßÕ¬à“ß√ÿπ·√ß„π™à«ß∑’Ë„°≈â°—∫«—π ‘Èπ√Õ∫ªï∫—≠™’ ‡ªìπ‡Àμÿ

„Àâ∫√‘…—∑®—¥°“√‰¡à “¡“√∂ª√—∫°“√≈ß∑ÿπ‰¥â∑—π°àÕπ ‘Èπªï∫—≠™’ 
 °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ∫“ß à«π„π‡ß‘πΩ“° μ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π ·≈–μ√“ “√·ÀàßÀπ’È √«¡∑—ÈßÀ≈—°
∑√—æ¬å À√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ À√◊Õ°“√À“¥Õ°º≈‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ. ‚¥¬®–‡πâπ≈ß∑ÿπ
„πÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë¡’ªí®®—¬æ◊Èπ∞“π¥’ ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–„Àâº≈μÕ∫·∑π∑’Ë‡À¡“– ¡‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫√–¥—∫
§«“¡‡ ’Ë¬ß ∑—Èßπ’È °Õß∑ÿπÕ“®®–≈ß∑ÿπ„π —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕ°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√
∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπ (Efficient Portfolio Management) Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °Õß∑ÿπ®–‰¡à≈ß∑ÿπ„π
μ√“ “√∑’Ë¡’≈—°…≥–¢Õß —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“·Ωß (Structured Notes) 
 
π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 ‚§√ß°“√¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ‰¡à‡°‘πªï≈– 2 §√—Èß „πÕ—μ√“‰¡àμË”°«à“
√âÕ¬≈– 90 ¢Õß°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘®“°°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”·μà≈–ß«¥∫—≠™’ ´÷Ëß°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 
„π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘®“°°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«‰¡à√«¡∂÷ß√“¬°“√°”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑’Ë
¬—ß‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ (Unrealized Gain) ∑—Èßπ’È Õ—μ√“‡ß‘πªíπº≈∑’Ë®–®à“¬‡¡◊ËÕ§”π«≥‡ªìπ®”π«π‡ß‘πªíπº≈



·≈â«®–μâÕß‰¡à‡°‘π°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘®“°°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”ß«¥∫—≠™’∑’Ë®à“¬‡ß‘πªíπº≈π—Èπ 
·≈–∫√‘…—∑®—¥°“√Õ“®æ‘®“√≥“®à“¬‡ß‘πªíπº≈®“°°”‰√ – ¡ à«π∑’Ë‰¡à√«¡°”‰√À√◊Õ¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘®“°
‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑’Ë¬—ß‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ (Unrealized Gain) ¢Õß°Õß∑ÿπ‰¥â Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ∫√‘…—∑®—¥°“√ 
 ß«π ‘∑∏‘„π°“√∑’Ë®–‰¡à®à“¬‡ß‘πªíπº≈ „π°√≥’∑’Ë‡ß‘πªíπº≈μàÕÀπà«¬∑’Ë§”π«≥‰¥âμË”°«à“ 0.25 ∫“∑ 
 
ºŸâ¥Ÿ·≈º≈ª√–‚¬™πå 
∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 
π“¬∑–‡∫’¬π 
∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ 
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 √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠ 
 
    ªï 2564/2565 ªï 2563/2564 
    «—π∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2564 «—π∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2563 
     ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2564   
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ (∫“∑) 2,664,474,909.71 3,063,407,625.46 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 5.9724 5.8524 
°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ(≈¥≈ß)„π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 
 ®“°°“√¥”‡π‘πß“π (∫“∑) 411,871,940.80 (250,965,149.48) 
‡ß‘πªíπº≈ μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 0.73 - 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ (%)* 14.43 (6.75) 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π (%) 15.52 0.04 
 
* μ—«™’È«—¥ 
  ¥—™π’º≈μÕ∫·∑π√«¡μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (SET TRI)  
  º≈μÕ∫·∑π/§«“¡º—πº«π¢Õßμ—«™’È«—¥ ”À√—∫™à«ß‡«≈“μ—Èß·μà®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë®—¥μ—Èß

°àÕπªï æ.».2545 ®–· ¥ß§à“ N/A ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈μ—«™’È«—¥∑’Ë‡ªìπ¥—™π’º≈μÕ∫·∑π√«¡ 
(Total Return Index) „π™à«ß√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«  
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 

√“¬ß“π·≈–«‘‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 
√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2564 - 31 ¡°√“§¡ 2565 

 
μ≈“¥∑ÿπ 
 „π√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“ μ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ª√—∫μ—«¢÷È®“°√–¥—∫ 1,466.98 ®ÿ¥ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 
2564 ÷́Ëß∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥μË” ÿ¥¢Õß√Õ∫∫—≠™’ ·≈–ª√—∫μ—«º—πº«π„π∑‘»∑“ß¢“¢÷Èπ¡“·μ–®ÿ¥ Ÿß ÿ¥ 
¢Õß√Õ∫∫—≠™’∑’Ë 1,680.02 ®ÿ¥ „π™à«ß‡¥◊Õπ ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫∫—≠™’ ·≈–ªî¥∑’Ë√–¥—∫ 1,648.81 ®ÿ¥  
≥  ‘Èπ√Õ∫∫—≠™’‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2565 §‘¥‡ªìπ°“√ª√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 181.83 ®ÿ¥ À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 
12.40 „π√Õ∫∫—≠™’ 
 „π™à«ß‰μ√¡“  1 ªï 2564 °“√≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑ÿπ¡’ªí®®—¬ π—∫ πÿπÀ≈“¬ª√–°“√ Õ“∑‘ 
μ—«‡≈¢§“¥°“√≥å GDP ªï 2564 ∑’Ë‡μ‘∫‚μ Ÿß °“√ºà“π√à“ß°ÆÀ¡“¬·ºπ°√–μÿâπ‡»√…∞°‘®¥â«¬ 
ß∫ª√–¡“≥°«à“ 1.9 ≈â“π≈â“π¥Õ≈≈“√å¢Õß À√—∞ ¡“μ√°“√¢Õß¿“§√—∞„π°“√°√–μÿâπ°“√∫√‘‚¿§
·≈–§«“¡§◊∫Àπâ“¢Õß°“√√–¥¡©’¥«—§ ’́πªÑÕß°—π COVID-19 „Àâ·°àª√–™“™π √«¡∑—Èß ¿“æ§≈àÕß
√–¥—∫ Ÿß∑’Ë¡’„π√–∫∫ ·≈–·¡â«à“°“√∑’ËÕ—μ√“º≈μÕ∫·∑πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ À√—∞œ ™à«ßÕ“¬ÿ 10 ªï 
ª√—∫μ—«„π∑‘»∑“ß¢“¢÷Èπ‰¥â √â“ß§«“¡°—ß«≈„π¥â“π·π«‚πâ¡Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ∑’ËÕ“®®–°”≈—ß°àÕμ—«¢÷Èπ 
·μà°“√ àß —≠≠“≥¢Õß∏π“§“√°≈“ß¢Õßª√–‡∑» ”§—≠μà“ßÊ∑—Ë«‚≈°∑’Ë®–¬—ß§ß¡“μ√°“√∑“ß°“√
‡ß‘π·∫∫ºàÕπ§≈“¬Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ‡»√…∞°‘®øóôπμ—«Õ¬à“ß¡’‡ ∂’¬√¿“æ ∑”„Àâπ—°≈ß∑ÿπ§≈“¬
§«“¡°—ß«≈≈ß·≈– SET Index ¡’°“√ª√—∫μ—«º—πº«π„π∑‘»∑“ß¢“¢÷Èπ 
 „π™à«ß‰μ√¡“  2 ªï 2564 °“√ª√–°“»μ—«‡≈¢∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√—∞œ · ¥ß°“√
øóôπμ—«Õ¬à“ß¡’‡ ∂’¬√¿“æ √«¡∑—Èßπ‚¬∫“¬°“√°√–μÿâπ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–∏“π“∏‘∫¥’ À√—∞œ ‡ªìπªí®®—¬
∫«° π—∫ πÿπ°“√≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ μ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ª√—∫μ—«„π≈—°…≥– Sideway √–À«à“ß√Õª√–‡¡‘π
»—°¬¿“æ„π°“√©’¥«—§´’π„Àâ·°àª√–™“™π ‚¥¬¡’ºŸâ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫°“√©’¥«—§´’π®”π«π Ÿß 
√«¡∑—Èß°“√ºà“π æ.√.°. °Ÿâ‡ß‘πÕ’° 5 · π≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ„™â®à“¬μ“¡π‚¬∫“¬‡¬’¬«¬“ª√–™“™π·≈–
°√–μÿâπ‡»√…∞°‘®‡ªìπªí®®—¬∫«°∑’Ë π—∫ πÿπμ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „π™à«ß°≈“ß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 
μ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ª√—∫μ—«≈¥≈ß «π∑“ß°—∫μ≈“¥Àÿâπμà“ßª√–‡∑» ‚¥¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°®”π«πºŸâμ‘¥
‡™◊ÈÕ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑” ∂‘μ‘ Ÿß ÿ¥„À¡àÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß „π¢≥–∑’Ë¡’¢âÕ®”°—¥·≈–§«“¡≈à“™â“„π¥â“π°“√®—¥À“
«—§´’π ‡»√…∞°‘®‰∑¬∂Ÿ°°¥¥—π®“°°“√¬°√–¥—∫¡“μ√°“√°“√§«∫§ÿ¡°“√·æ√à√–∫“¥‚√§ COVID-19 
∑’Ë‡¢â¡ß«¥ ‚¥¬‡©æ“–æ◊Èπ∑’Ë‡»√…∞°‘® ”§—≠„π°∑¡. ·≈–ª√‘¡≥±≈ ‡™àπ °“√ªî¥Àâ“ß √√æ ‘π§â“ 
°“√Àâ“¡∫‘π‡¢â“-ÕÕ°√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥ ’·¥ß‡¢â¡ °“√ªî¥∑’Ëæ—°¢Õß§πß“π°àÕ √â“ß∑’Ë¡’√“¬ß“π°“√
μ‘¥‡™◊ÈÕ ‡ªìπμâπ ªí®®—¬¥—ß°≈à“« àßº≈°√–∑∫‚¥¬μ√ßμàÕ∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡§â“ª≈’°  “¬°“√∫‘π ·≈–∏ÿ√°‘®
∫√‘°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕßμà“ßÊ 
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 „π™à«ß‰μ√¡“  3 ªï 2564 „π™à«ß‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡μ≈“¥¬—ß§ß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√™–≈Õμ—«
¢Õß‡»√…∞°‘®®“°™à«ß∑’Ëºà“π¡“ ®π°√–∑—Ëß‡√‘Ë¡‡ÀÁπ —≠≠“≥∑’Ë¥’¢÷Èπ®“°°“√∑’Ëμ—«‡≈¢ºŸâμ‘¥‡™◊ÈÕ√“¬„À¡à
¢Õß‰∑¬¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß„π™à«ß§√÷ËßÀ≈—ß¢Õß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ ∑”„Àâ¡’·√ß´◊ÈÕÀÿâπ°≈ÿà¡∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫
ª√–‚¬™πå®“°°“√ºàÕπ§≈“¬¡“μ√°“√§«∫§ÿ¡μà“ßÊ πÕ°®“°π’È °“√ª√–°“»º≈°“√¥”‡π‘πß“π
‰μ√¡“  2 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÀ≈“¬·Ààß√“¬ß“π°”‰√ ÿ∑∏‘¥’°«à“∑’Ëμ≈“¥§“¥ ·≈–π—°≈ß∑ÿπμà“ß™“μ‘
°≈—∫¡“¡’¬Õ¥´◊ÈÕ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡¥◊Õπ·√°¢Õßªï 2564 „π‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „π™à«ß‡¥◊Õπ
°—π¬“¬π ¥—™π’μ≈“¥Àÿâπ‰∑¬º—πº«πμ“¡μ≈“¥Àÿâπ À√—∞œ ∑’Ë –∑âÕπ§«“¡°—ß«≈μàÕ°“√∑’Ë Fed 
Õ“®ª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬‡√Á«°«à“§“¥ ·≈–¬—ß‰¥â√—∫·√ß°¥¥—π®“°°√–· ¢à“«§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√
º‘¥π—¥™”√–Àπ’È¢ÕßºŸâª√–°Õ∫°“√∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å¢π“¥„À≠à„πª√–‡∑»®’π ´÷ËßÕ“® àß 
º≈°√–∑∫‡ªìπ«ß°«â“ß 
 „π™à«ß‰μ√¡“  4 ªï 2564 ªí≠À“¥â“πÀà«ß‚´àÕÿª∑“π„π¿“§°“√º≈‘μ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 
 ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß COVID-19 √“§“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„πμ≈“¥‚≈°∑’Ëª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ®“°Õÿª ß§å
∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑—Ë«‚≈°μ“¡‡»√…∞°‘®∑’ËÕ¬Ÿà„π·π«‚πâ¡øóôπμ—«·≈–¿“«–¢“¥·§≈πæ≈—ßß“π„π®’π  àßº≈„Àâ
Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ∑√ßμ—«„π√–¥—∫ Ÿß „π¢≥–∑’Ë∏π“§“√°≈“ßª√–‡∑»μà“ßÊ °”≈—ß®–μâÕß∑¬Õ¬¥”‡π‘π
¡“μ√°“√¥Ÿ¥´—∫ ¿“æ§≈àÕß∑’Ë‰¥âÕ—¥©’¥‡¢â“ Ÿà√–∫∫μ—Èß·μà‡°‘¥‚√§√–∫“¥ ‡ªìπªí®®—¬º≈—°¥—π‡ âπÕ—μ√“
º≈μÕ∫‡∑πæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈„Àâª√—∫ Ÿß¢÷Èπ πÕ°®“°π’È °“√æ∫ COVID-19 °≈“¬æ—π∏ÿå‚Õ¡‘§√Õπ∑’Ë
 “¡“√∂·æ√à√–∫“¥√«¥‡√Á«„π™à«ßª≈“¬‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π ∑”„Àâ¡’·√ß¢“¬„πμ≈“¥ ‘π∑√—æ¬å‡ ’Ë¬ß
ª√–‡¿∑μà“ßÊ °àÕπ∑’Ë®–¡’°√–· ‡ß‘π≈ß∑ÿπ®“°π—°≈ß∑ÿπμà“ß™“μ‘‰À≈°≈—∫‡¢â“μ≈“¥Àÿâπ‰∑¬„π‡¥◊Õπ
∏—π«“§¡ ∑”„Àâμ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ª√—∫ Ÿß¢÷Èπªî¥∑’Ë√–¥—∫ 1,657.62 ®ÿ¥ 
 „π™à«ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2565 μ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ “¡“√∂ª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ„π™à«ß§√÷Ëß‡¥◊Õπ·√°®“°·√ß
´◊ÈÕÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¢Õßπ—°≈ß∑ÿπμà“ß™“μ‘ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „π™à«ß§√÷ËßÀ≈—ß¢Õß‡¥◊Õπμ≈“¥Àÿâπ∑—Ë«‚≈°‰¥â
√—∫º≈°√–∑∫®“° ∂“π°“√≥å§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß√— ‡ ’́¬-¬Ÿ‡§√π ´÷Ëß àßº≈„Àâ√“§“πÈ”¡—π¥‘∫„π
μ≈“¥‚≈°ª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ „π¢≥–∑’Ë∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ  àß —≠≠“≥°“√‡√àßª√—∫¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
π‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡‡ß‘π‡øÑÕ √«¡∑—Èß°“√ª√—∫≈¥¢π“¥ß∫¥ÿ≈ ∑”„ÀâÕ—μ√“º≈μÕ∫·∑π„πμ≈“¥
æ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ À√—∞œ ª√—∫ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ·≈–‡°‘¥·√ß¢“¬„π ‘π∑√—æ¬å‡ ’Ë¬ßª√–‡¿∑μà“ßÊ 
√«¡∑—Èßμ≈“¥Àÿâπ‰∑¬ SET Index ªî¥∑’Ë√–¥—∫ 1,648.81 ≥  ‘Èπ√Õ∫∫—≠™’‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2565 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 

§«“¡‡ÀÁπ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡ 
 ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2565 À¡«¥Õÿμ “À°√√¡∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπ Ÿß°«à“ —¥ à«π¢Õßμ≈“¥œ 
(Overweight) ‰¥â·°à æ—≤π“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ∏π“§“√ 
 ◊ËÕ·≈– ‘Ëßæ‘¡æå ‡ß‘π∑ÿπ·≈–À≈—°∑√—æ¬å æ≈—ßß“π·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§ À¡«¥Õÿμ “À°√√¡∑’Ë°Õß∑ÿπ
≈ß∑ÿπ„°≈â‡§’¬ß°—∫ —¥ à«π¢Õßμ≈“¥œ (Neutral) ‰¥â·°à ∫√√®ÿ¿—≥±å ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å À¡«¥
Õÿμ “À°√√¡∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿππâÕ¬°«à“ —¥ à«π¢Õßμ≈“¥œ (Underweight) ‰¥â·°à æ“≥‘™¬å Õ“À“√
·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ªî‚μ√‡§¡’·≈–‡§¡’¿—≥±å ¢π àß·≈–‚≈®‘ μ‘° å «— ¥ÿ°àÕ √â“ß 
 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫ªï∫—≠™’ªí®®ÿ∫—π‡∑’¬∫°—∫√Õ∫ªï∫—≠™’°àÕπÀπâ“ 
 ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2565 °Õß∑ÿπ¡’ —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑ÿπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
°—∫ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ¡°√“§¡2564 ‚¥¬À¡«¥Õÿμ “À°√√¡∑’Ë≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ‰¥â·°à ‡ß‘π∑ÿπ·≈– 
À≈—°∑√—æ¬å ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√  ◊ËÕ·≈– ‘Ëßæ‘¡æå æ≈—ßß“π·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§ 
æ—≤π“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ¢π àß·≈–‚≈®‘ μ‘° å «— ¥ÿ°àÕ √â“ß ·≈–ª√—∫≈¥°“√≈ß∑ÿπ„πÀ¡«¥ 
ªî‚μ√‡§¡’·≈–‡§¡’¿—≥±å Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¢Õß„™â à«πμ—«·≈–‡«™¿—≥±å 
∏π“§“√ æ“≥‘™¬å ∫√√®ÿ¿—≥±å 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ 
 „π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï∑’Ëºà“π¡“°Õß∑ÿπ¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π√âÕ¬≈– 14.43 „π¢≥–∑’Ë‡°≥±å
¡“μ√∞“π¡’º≈μÕ∫·∑π√âÕ¬≈– 15.52 °Õß∑ÿπ®÷ß¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“πμË”°«à“‡°≥±å¡“μ√∞“π√âÕ¬≈– 
1.09 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—° 
 ‰¡à¡’ 
 



5

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
Fund Performance of K Valued Stock Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 15.63-10.935.36-9.4221.0720.00-15.9115.70-5.9344.19

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 17.67-5.234.27-8.0817.3023.85-11.2319.12-3.6340.53

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 12.4127.968.9011.107.1014.2612.4912.8121.1212.33

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 12.0529.929.4012.056.4314.2113.7313.0320.9212.72

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565/Performance as of 31 Jan 2022
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.)

*27/01/1995

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.905.913.130.5414.4312.692.63-0.47

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 7.644.053.2815.529.501.70-0.53 N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 22.5015.1915.4018.4112.1211.5512.229.18

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 15.7116.2019.4111.2810.3010.729.17 N/A

  ตัวชี้วัด

   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A

เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 

 

§à“π“¬Àπâ“´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å 
μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565  

 Õ—π¥—∫ ™◊ËÕ §à“π“¬Àπâ“ Õ—μ√“ à«π 
   (∫“∑) §à“π“¬Àπâ“  

1 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 4,527,754.54 23.90% 
2 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡°’¬√μ‘π“§‘π¿—∑√ ®”°—¥ (¡À“™π) 1,998,218.88 10.55% 
3 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ¬Ÿ∫’‡Õ  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 1,470,820.61 7.76% 
4 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å·¡§§«Õ√’ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 1,407,045.44 7.43% 
5 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ∏π™“μ ®”°—¥ (¡À“™π) 1,337,172.72 7.06% 
6 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡§√¥‘μ  «‘  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 1,260,840.86 6.65% 
7 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡®æ’¡Õ√å·°π (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 1,130,216.94 5.97% 
8 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ´‘μ’È§Õ√åª (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 760,037.49 4.01% 
9 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å øîπ—π‡´’¬ ‰´√—  ®”°—¥ (¡À“™π) 755,471.59 3.99% 
10 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ∫—«À≈«ß ®”°—¥ (¡À“™π) 752,021.38 3.97% 
11 Õ◊ËπÊ 3,546,389.53 18.72%  
 √«¡ 18,945,989.98 100.00% 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 



29

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·≈–°“√°àÕ¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565 
 
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ  
 CG Scoring ¡Ÿ≈§à“μ“¡ % NAV 
 ªï 2564 (*) √“§“μ≈“¥   
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π„πª√–‡∑»  2,983,804,620.97 111.98 
 Àÿâπ “¡—≠ ·≈–∑√— μå 
  ®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ 
  -∏π“§“√ 
   ∫¡®.∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  81,108,000.00 3.04 
   ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬  96,382,650.00 3.62 
   ∫¡®.∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å  121,986,000.00 4.58 
   ∫¡®.∏π“§“√∑À“√‰∑¬∏π™“μ  74,962,928.00 2.81 
  -«— ¥ÿ°àÕ √â“ß 
   ∫¡®.ªŸπ ‘́‡¡πμå‰∑¬  43,774,500.00 1.64 
   ∫¡®.Õ’ ‡∑‘√åπ ‚æ≈’‡¡Õ√å °√ÿäª  39,251,640.00 1.47 
  -ªî‚μ√‡§¡’·≈–‡§¡’¿—≥±å 
   ∫¡®.Õ‘π‚¥√“¡“ ‡«π‡®Õ√å   33,321,250.00 1.25 
  -æ“≥‘™¬å 
   ∫¡®. ¬“¡·¡Á§‚§√  55,311,550.00 2.08 
   ∫¡®.§Õ¡‡´‡«àπ  29,516,000.00 1.11 
   ∫¡®. ’́æ’ ÕÕ≈≈å  89,832,900.00 3.37 
  -‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ 
   ∫¡®.·Õ¥«“π ǻ Õ‘π‚ø√å ‡´Õ√å«‘   210,540,000.00 7.90 
   ∫¡®.‚∑‡∑‘Ë≈ ·ÕÁ§‡´Á  §Õ¡¡Ÿπ‘‡§™—Ëπ  68,297,375.00 2.56 
   ∫¡®.Õ‘π∑—™ ‚Œ≈¥‘Èß å  91,862,075.00 3.45 
  -™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 
   ∫¡®.‡¥≈μâ“ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å  27,308,900.00 1.02 
    (ª√–‡∑»‰∑¬)   
   ∫¡®.‡§ ’́Õ’ Õ’‡≈§‚∑√π‘§ å  65,644,075.00 2.46 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·≈–°“√°àÕ¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ (μàÕ) 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565 
 
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ  
 CG Scoring ¡Ÿ≈§à“μ“¡ % NAV 
 ªï 2564 (*) √“§“μ≈“¥  
 
  -æ≈—ßß“π·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§ 
   ∫¡®.æ≈—ßß“π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï  57,038,675.00 2.14 
   ∫¡®.ªμ∑.  209,433,900.00 7.86 
   ∫¡®.ªμ∑. ”√«®·≈–  77,842,450.00 2.92 
    º≈‘μªî‚μ√‡≈’¬¡ 
   ∫¡®.∫“ß®“° §Õ√åªÕ‡√™—π  16,350,300.00 0.61 
   ∫¡®.‚°≈∫Õ≈ ‡æ“‡«Õ√å ´‘π‡πÕ√å¬’Ë  59,736,050.00 2.24 
   ∫¡®.°—≈øá ‡ÕÁπ‡πÕ√å®’   136,420,900.00 1.12 
    ¥’‡«≈≈Õª‡¡π∑å 
   ∫¡®.°—π°ÿ≈‡ÕÁπ®‘‡π’¬√‘Ëß  46,378,350.00 1.74 
  - ◊ËÕ·≈– ‘Ëßæ‘¡æå 
   ∫¡®.·æ≈π ∫’ ¡’‡¥’¬  47,291,815.20 1.77 
   ∫¡®.‡¡‡®Õ√å ´’π’‡æ≈Á°´å °√ÿâª  64,165,840.00 2.30 
   ∫¡®.«’®’‰Õ  35,151,600.00 1.32 
  -‡ß‘π∑ÿπ·≈–À≈—°∑√—æ¬å 
   ∫¡®.»√’ «— ¥‘Ï §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ  77,812,875.00 2.92 
   ∫¡®.‡ß‘πμ‘¥≈âÕ - 27,868,650.00 1.05 
   ∫¡®.∫√‘À“√ ‘π∑√—æ¬å 
    °√ÿß‡∑ææ“≥‘™¬å  90,276,120.00 3.39 
   ∫¡®.Õ‘ÕÕπ ∏π ‘π∑√—æ¬å  28,731,000.00 1.08 
  -Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ 
   ∫¡®.‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√  14,677,825.00 0.55 
   ∫¡®.Õ“√å ·Õπ¥å ∫’ øŸÑ¥ ´—ææ≈“¬  12,541,060.00 0.47 
   ∫¡®.‡ÕÁ¡‡§ ‡√ ‚μ√Õßμå °√ÿäª  6,714,125.00 0.25 
   ∫¡®.‰∑¬¬Ÿ‡π’Ë¬π °√ÿäª  32,204,810.00 1.21 
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√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·≈–°“√°àÕ¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ (μàÕ) 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565 
 
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ  
 CG Scoring ¡Ÿ≈§à“μ“¡ % NAV 
 ªï 2564 (*) √“§“μ≈“¥  
 
  -∫√√®ÿ¿—≥±å 
   ∫¡®.‡Õ ´’®’ ·æ§‡°®®‘Èß  44,446,500.00 1.67 
  -æ—≤π“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 
   ∫¡®.»ÿ¿“≈—¬  58,065,465.00 2.18 
   ∫¡®.·≈π¥å·Õπ¥å‡Œâ“ å  124,686,380.00 4.68 
   ∫¡®.‡Õæ’ (‰∑¬·≈π¥å)  80,847,240.00 3.03 
   ∫¡®.Õ¡μ– §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ  63,050,820.00 2.37 
   ∫¡®.∫√‘∑“‡π’¬ - 5,493,040.00 0.21 
   ∫¡®.¥—∫∫≈‘«‡Õ™‡Õ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ  45,134,082.00 1.69 
  -¢π àß·≈–‚≈®‘ μ‘° å 
   ∫¡®.∫’∑’‡Õ  °√ÿäª ‚Œ≈¥‘Èß å  29,570,640.00 1.11 
   ∫¡®.∑à“Õ“°“»¬“π‰∑¬  150,322,500.00 5.64  
 „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘„π°“√´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠ 
  ®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å œ 
  - ◊ËÕ·≈– ‘Ëßæ‘¡æå 
   ∫¡®.·æ≈π ∫’ ¡’‡¥’¬ - 906,649.16 0.03 
  -¢π àß·≈–‚≈®‘ μ‘° å 
   ∫¡®.∫’∑’‡Õ  °√ÿäª ‚Œ≈¥‘Èß å - 692,886.00 0.03 
 
‡ß‘πΩ“°      213,851,230.61 8.03  
 ‘π∑√—æ¬åÀ√◊ÕÀπ’È ‘πÕ◊Ëπ  (319,329,711.26) (11.98)  
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘   2,664,474,909.71 ∫“∑ 
 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ (PTR) : 221.38% 
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(*) §”Õ∏‘∫“¬ Corporate Governance Scoring À√◊Õ çCG Scoringé  
CG Scoring §◊Õ°“√«—¥º≈°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’¢Õß∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π‰∑¬‚¥¬ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π
°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (çIODé) 
‚¥¬°√Õ∫„π°“√æ‘®“√≥“·≈–πÈ”Àπ—°°“√„Àâ§–·ππ∑’Ë„™â„πªï 2564 ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 5 À¡«¥¥—ßμàÕ‰ªπ’È  
1.  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  15% 
2. °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π 10% 
3. °“√§”π÷ß∂÷ß∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ 20% 
4. °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡‚ª√àß„  20% 
5. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ 35%  
‚¥¬ IOD ®–∑”°“√‡º¬·æ√à√“¬™◊ËÕ‡©æ“–∫√‘…—∑∑’Ë‰¥â§–·ππÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ ç¥’é ¢÷Èπ‰ª ´÷Ëß¡’ 3 °≈ÿà¡§◊Õ ç¥’é 
ç¥’¡“°é ·≈– ç¥’‡≈‘»é 
‚¥¬„™â —≠≈—°…≥åμ“¡μ“√“ß¥—ß°≈à“«¢â“ß≈à“ß  
 ™à«ß§–·ππ  —≠≈—°…≥å §«“¡À¡“¬ 
 SCORE Range Number of Logo  
 90-100  ¥’‡≈‘» 
 80-89  ¥’¡“° 
 70-79  ¥’ 
 60-69  ¥’æÕ„™â 
 50-59  ºà“π 
 μË”°«à“ 50 No logo given N/A 
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√“¬ß“π √ÿª®”π«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ  
 °≈ÿà¡¢Õßμ√“ “√ ¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“μ≈“¥ %NAV  
(°) μ√“ “√¿“§√—∞‰∑¬·≈–μ√“ “√¿“§√—∞μà“ßª√–‡∑»  0.00 0.00 
(¢) μ√“ “√∑’Ë∏π“§“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–®—¥μ—Èß¢÷Èπ  213,851,230.61 8.03 
 ∏π“§“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ ‡ªìπºŸâÕÕ°  
 ºŸâ —Ëß®à“¬ ºŸâ√—∫√Õß ºŸâ√—∫Õ“«—≈ ºŸâ ≈—°À≈—ß À√◊ÕºŸâ§È”ª√–°—π 
(§) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 ∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade)   
(ß) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 μË”°«à“Õ—π¥—∫∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) À√◊Õ     
 μ√“ “√∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ    
(®) μ√“ “√∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‰¡à§√∫μ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫  0.00 0.00 
 μ≈“¥∑ÿπ∑’Ë ∑π.87/2558 
 
 
 

√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 
À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—«  

    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ ¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 

 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 

    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π  
1. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  212,216,636.45 
2. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬  N/A AA+(tha),F1+(tha)  1,634,594.16 
 
 —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢—Èπ ŸßμàÕ¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√μ—Èß‰«â„π·ºπ°“√≈ß∑ÿπ ”À√—∫°≈ÿà¡
μ√“ “√ μ“¡ (ß) ‡∑à“°—∫ 0.00% 
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§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ øî∑™å ‡√∑μ‘Èß å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥  

Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¬– —Èπ ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 
 
F1(tha)  
· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂¢—Èπ Ÿß ÿ¥„π°“√™”√–Àπ’Èμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õßμ√“ “√μ√ßμ“¡°”Àπ¥ 
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊ËπÊ „πª√–‡∑»‰∑¬¿“¬„μâÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
¿“¬„πª√–‡∑»´÷Ëß°”Àπ¥‚¥¬øî∑™å ‚¥¬Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õπ’È ®–¡Õ∫„Àâ ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ
∂◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß çπâÕ¬∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‡¥’¬«°—π ·≈– 
‚¥¬ª°μ‘·≈â«®–°”Àπ¥„Àâ°—∫μ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËÕÕ°À√◊Õ§È”ª√–°—π‚¥¬√—∞∫“≈ „π°√≥’∑’Ë¡’√–¥—∫
§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ÿß‡ªìπæ‘‡»…®–¡’ —≠≈—°…≥å ç+é · ¥ß‰«â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∑’Ë°”Àπ¥  
 
F2(tha)  
· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’Èμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑“ß°“√‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥‡«≈“„π√–¥—∫∑’Ë 
πà“æÕ„®‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ„πª√–‡∑»‡¥’¬«°—π Õ¬à“ß‰√°Á¥’ √–¥—∫¢Õß 
§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¥—ß°≈à“«¬—ß‰¡àÕ“®‡∑’¬∫‡∑à“°—∫°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë Ÿß°«à“  
 
F3(tha)  
· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’Èμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õßμ√“ “√°“√‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥‡«≈“ 
„π√–¥—∫ª“π°≈“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊ËπÀ√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‡¥’¬«°—π 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ §«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È¥—ß°≈à“«®–¡’§«“¡‰¡à·πàπÕπ¡“°¢÷Èπ‰ªμ“¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„π∑“ß≈∫„π√–¬– —Èπ¡“°°«à“μ√“ “√∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥°“√®—¥Õ—π¥—∫∑’Ë Ÿß°«à“ 
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∫√‘…—∑ øî∑™å ‡√∑μ‘Èß å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¬–¬“« ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 

AAA (tha) 
ùAAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢ÕßÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 
´÷Ëß°”Àπ¥‚¥¬øî∑™å‚¥¬Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õπ’È®–¡Õ∫„Àâ°—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß 
çπâÕ¬∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‚¥¬ª°μ‘·≈â«®–
°”Àπ¥„Àâ·°àμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËÕÕ°À√◊Õ§È”ª√–°—π‚¥¬√—∞∫“≈ 
 
AA (tha) 
ùAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß¡“°‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„π
ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π¢—Èππ’Èμà“ß®“°ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õ
μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ 
 
A (tha) 
ùAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„π
ª√–‡∑»‰∑¬ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ“®¡’º≈°√–∑∫μàÕ
§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È‚¥¬μ√ßμ“¡°”Àπ¥¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È¡“°°«à“μ√“ “√Õ◊Ëπ∑’Ë
‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
BBB (tha) 
ùBBBû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπª“π°≈“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°°«à“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®®–¡’
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‰¥âμ√ßμ“¡°”Àπ¥‡«≈“¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È
¡“°°«à“μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
‡§√◊ËÕß∫àß™’Èæ‘‡»… ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ çthaé ®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«âμàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑ÿ°Õ—π¥—∫ 
‡æ◊ËÕ·¬°§«“¡·μ°μà“ßÕÕ°®“°°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¥—∫ “°≈ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç+é À√◊Õ ç-é 
Õ“®®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ”À√—∫ª√–‡∑»Àπ÷ËßÊ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß ∂“π–
¬àÕ¬‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π¿“¬„πÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—ÈπÀ≈—° ∑—Èßπ’È ®–‰¡à¡’°“√√–∫ÿ —≠≈—°…≥å 
μàÕ∑â“¬¥—ß°≈à“« ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ—π¥—∫ çAAA(tha)é À√◊ÕÕ—π¥—∫∑’ËμË”°«à“ çCCC(tha)é 
 ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„π√–¬–¬“« 
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ª√–«—μ‘°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 
§√—Èß∑’Ë 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
∫“∑/Àπà«¬ 0.59 0.55 0.40 0.26 0.27 0.89 0.25 0.11 1.23  
«—π XD 5/9/38 12/3/39 31/7/45 31/1/46 31/7/46 2/2/47 31/1/48 1/8/48 31/1/49  
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 28/9/38 2/4/39 29/8/45 24/2/46 28/8/46 26/2/47 28/2/48 26/8/48 28/2/49 
 
§√—Èß∑’Ë 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
∫“∑/Àπà«¬ 0.60 0.21 0.67 0.24 0.40 0.28 0.49 0.33 0.38 
«—π XD 31/7/50 31/1/51 2/8/53 31/1/54 1/8/54 31/1/55 31/7/55 31/1/56 31/7/57 
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 28/8/50 28/2/51 27/8/53 14/2/54 15/8/54 14/2/55 14/8/55 14/2/56 14/8/57 
 
§√—Èß∑’Ë 19 20 21 22 23 24 25 √«¡ 
∫“∑/Àπà«¬ 0.25 0.30 0.60 0.27 0.55 0.41 0.73 11.26  
«—π XD 2/2/58 1/8/59 31/1/60 31/7/60 31/1/61 31/7/62 31/1/65 
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 13/2/58 11/8/59 14/2/60 11/8/60 14/2/61 14/8/62 14/2/65 
 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 
 
 ‰¡à¡’ 

√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë¡’°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 
 ”À√—∫√–¬–‡«≈“μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565 

 
1. ∫¡®.À≈—°∑√—æ¬å° ‘°√‰∑¬ 

 
 ºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂μ√«® Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Õß∑ÿπ√«¡ 
‰¥â∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√‚¥¬μ√ß À√◊Õ∑’Ë website ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√∑’Ë http://www.kasikornasset.com  
À√◊Õ∑’Ë Website ¢Õß ”π—°ß“π °.≈.μ. ∑’Ë http://www.sec.or.th 
 
¢âÕ¡Ÿ≈°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ‡°‘π¢âÕ®”°—¥°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ 
 ‰¡à¡’ 
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ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ≈—° 
«‘π‘∑√ ºàÕß„  
 
ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ ”√Õß 
™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å 
∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ 
π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ 
πƒ¡≈ «àÕß«ÿ≤‘æ√™—¬ 
®√— √—°…å «—≤π ‘ßÀ– 
π‘π—∑∏å «ß»å‡ ß’Ë¬¡ 
æ—°μ√åæ√‘Èß æŸà‰æ®‘μ√°ÿ≈ 
 ÿ∏’ ‡≈‘» “§√»‘√‘ 
°Õ∫æ√ °ÿ≈ ÿ√°‘® 
∏’√«—≤πå ∫√√‡®‘¥ ÿ∑∏‘°ÿ≈ 
®√‘¬“ æ‘¡≈‰æ∫Ÿ≈¬å 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√¥”‡π‘π°“√„™â ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„ππ“¡°Õß∑ÿπ√«¡¢Õß√Õ∫ªïªØ‘∑‘π≈à“ ÿ¥  
 “¡“√∂μ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â®“° Website : www.kasikornasset.com 

 ¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫—π∑÷°¡Ÿ≈§à“μ√“ “√·ÀàßÀπ’È À√◊Õ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß‡ªìπ»Ÿπ¬å„π°√≥’∑’ËºŸâÕÕ°μ√“ “√Àπ’È 
À√◊Õ≈Ÿ°Àπ’È·Ààß ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕßº‘¥π—¥ 
 ‰¡à¡’ 
 
¢âÕ¡Ÿ≈°“√™”√–Àπ’È¥â«¬∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ 
 ‰¡à¡’ 

 

æ‘»‘…Øå ‰™¬æ√ 
¿“√¥’ ¡ÿ≥’ ‘∑∏‘Ï 
π√“∏‘ª æƒ∑∏‘Ï∏‚πª®—¬ 
√ÿâß≈¥“ °‘®®“√—°…å 
 ÿ™—¬  ÿμ¿“§¬å 
 ¡‚¿™πå ∑—»π§μ‘∏√√¡ 
‡æ™√√—μπå ‚æ∏‘Ï«—≤π–‡ ∂’¬√ 
¿√“¥√ ‡Õ’Ë¬«ª√’¥“ 
™ÿ≈’°√ ‡μ√’¬¡æ“≥‘™¬å°ÿ≈ 
¿√¿—∑√ μ√—¬æÿ≤‘¿—∑√ 
≠¥“¿—§ ‚ÕÕπ—πμåª®—¬ 

√“¬™◊ËÕºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ (À≈—°·≈– ”√Õß) ¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ Àÿâπªíπº≈ 

 

°“√√—∫º≈ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π‡π◊ËÕß®“°°“√∑’Ë°Õß∑ÿπ„™â∫√‘°“√∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ 
 
  °≈¬ÿ∑∏å°“√≈ß∑ÿπ 
 ∫√‘…—∑ ∫∑«‘‡§√“–Àå·≈– 

®—¥‡¬’Ë¬¡™¡
  —¡¡π“ Àÿâπ®Õß  

  ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ 
∫√‘…—∑

     
 
∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ∫—«À≈«ß ®”°—¥ (¡À“™π) X X X X 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ’́ ‰Õ ‡ÕÁ¡ ∫’ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ’́ ·Õ≈ ‡Õ  ‡Õ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å‚π¡Ÿ√– æ—≤π ‘π ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å‡§√¥‘μ «‘  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‘́μ’È §Õ√åª (ª√–‡∑»‰∑¬) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ¥’∫’‡Õ  «‘§‡§Õ√å  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥  X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å øîπ—π‡´’¬ ‰´√—  ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡®.æ’.¡Õ√å·°π (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡§®’‰Õ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡°’¬√μ‘π“§‘π¿—∑√ ®”°—¥ (¡À“™π) X X - X 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) X X - X 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å °√ÿß»√’ ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ·¡§§«Õ√’ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‡¡¬å·∫ß°å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å Õ“√å‡Õ™∫’ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ‰∑¬æ“≥‘™¬å ®”°—¥  X X X X 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ∏π™“μ ®”°—¥ (¡À“™π) X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ∑‘ ‚°â ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ¬Ÿ∫’‡Õ  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ X X - - 

∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å ¬Ÿ‚Õ∫’ ‡§¬å‡Œ’¬π (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) X X X - 
 

√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2565 
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∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ 
ª√–«—μ‘ 
 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∑’Ë ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 
À≈—°∑√—æ¬å ª√–‡¿∑°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡’π“§¡ 2535 ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√
°Õß∑ÿπ ”√Õß‡≈’È¬ß™’æ„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 ·≈–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ à«π∫ÿ§§≈„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2544 
 „πªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß„π¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√ 
°“√«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®®—¥°“√°Õß∑ÿπ¥â«¬∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“ææ√âÕ¡°—∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ √–∫∫ß“π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
„π°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë∑—π ¡—¬ ·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π®√√¬“∫√√≥Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æμ≈Õ¥‰ª  
 ∂“π∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π 
 ∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ μ—ÈßÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë 400/22 Õ“§“√∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ™—Èπ 6 ·≈–™—Èπ 12 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ·¢«ß “¡‡ π„π 
‡¢μæ≠“‰∑ °√ÿß‡∑æœ 10400 ‚∑√. 0 2673 3888 ‚∑√ “√ 0 2673 3988  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 
 ®”π«π 135,771,370.00 ∫“∑ 
 ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 27,154,274.00 ∫“∑ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 5 ∫“∑ 
 ‡√’¬°™”√–·≈â« 135,771,370.00 ∫“∑  
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 99.99  
°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 1. π“¬æ—™√  ¡–≈“¿“ ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 2. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 3. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“¬ª√– æ ÿ¢ ¥”√ß™‘μ“ππ∑å °√√¡°“√ 
 5. π“ß√—μπ“æ√√≥ »√’¡≥’°ÿ≈‚√®πå °√√¡°“√ 
 6. π“ßπ‘»“π“∂ ÕŸà«ÿ≤‘æß…å °√√¡°“√  
ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß 
 1. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 2. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 3. π“¬‡°…μ√ ™—¬«—π‡æÁ≠ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“ß “«¬ÿæ“«¥’ μŸâ®‘π¥“ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 5. π“¬π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμà“ßª√–‡∑» 
 6. π“¬™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√Àπ’È 
 7. π“ß “«∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√∑ÿπ 
 8. π“¬«‘∑«—  Õ—®©√‘¬«π‘™ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 9. π“ß “«‡Õ◊ÈÕæ—π∏å ‡æÁ™√“¿√≥å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 10. π“ßÀ∑—¬æ—™√å ™Ÿ‚μ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 11. π“ß “«™π“∑‘æ¬å √ÿàß§ÿ≥“ππ∑å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 12. π“ßÕ√Õ√ «ß»åæ‘π‘®«‚√¥¡ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 13. π“¬¬ÿ∑∏π“  ‘π‡ √’°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 14. π“¬«®π– «ß»å»ÿ¿ «— ¥‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 15. π“ß “«ªî¬–πÿ™ ‡®√‘≠ ‘∑∏‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ 2564 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค หุนปนผล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2564



กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2564

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	 ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	 6	 เดือนแรก	 กองทุนเปิดเค	 หุ้นปันผล																
(K	Valued	Stock	Fund	 :	K-VALUE)	 เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�ร
ลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	กุมภ�พันธ์	2564	ถึงวันท่ี	31	กรกฎ�คม	
2564
	 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	ทุกท่�น	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�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล  
(K Valued Stock Fund : K-VALUE) 

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 มกราคม 2538 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์  – 31 มกราคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดย
ค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยส าคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
(2) ภาวะสงคราม  
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัท

จัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี  
 

กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่ อการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานประจ าแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ 
อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อค านวณเป็นจ านวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงานประจ างวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมส่วน
ที่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.25 บาท 
 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2564

	 ณ	สิ้นเดือนกรกฎ�คม	 2564	 กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	
89.88	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิหมวดอุตส�หกรรมท่ีกองทุนลงทุนสูงกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ	
(Overweight)	ได้แก่	พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	อ�ห�รและเครื่องดื่ม	พ�ณิชย์	ก�รแพทย์	สื่อและ
สิ่งพิมพ์	 เงินทุนและหลักทรัพย์	 หมวดอุตส�หกรรมท่ีกองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของ
ตล�ดฯ	(Neutral)	ได้แก่	ธน�ค�ร	เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	หมวดอุตส�หกรรมที่
กองทุนลงทุนน้อยกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ	(Underweight)	ได้แก่	ขนส่งและโลจิสติกส์	พลังง�น
และส�ธ�รณูปโภค	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	วัสดุก่อสร้�ง

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ณ	สิ้นเดือนกรกฎ�คม	 2564	 กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	
89.88	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	สิ้นเดือนมกร�คม	2564	ซึ่งกองทุน
ลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	91.98	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 โดยหมวดอุตส�หกรรมที่
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น	 ได้แก่	 ก�รแพทย์	อ�ห�รและเครื่องดื่ม	พ�ณิชย์	 เงินทุนและหลักทรัพย์	สื่อ
และสิ่งพิมพ์	 วัสดุก่อสร้�ง	 และปรับลดก�รลงทุนในหมวด	 ธน�ค�ร	 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
สื่อส�ร	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ขนส่งและโลจิสติกส์	พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 ในรอบระยะเวล�	 6	 เดือนที่ผ่�นม�กองทุนมีผลก�รดำ�เนินง�นร้อยละ	 1.62	 ในขณะ
ที่เกณฑ์ม�ตรฐ�นมีผลตอบแทนร้อยละ	 5.58	 กองทุนจึงมีผลก�รดำ�เนินง�นตำ่�กว่�เกณฑ์
ม�ตรฐ�นร้อยละ	3.96

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
Fund Performance of K Valued Stock Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -10.935.36-9.4221.0720.00-15.9115.70-5.9344.192.11
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -5.234.27-8.0817.3023.85-11.2319.12-3.6340.533.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.968.9011.107.1014.2612.4912.8121.1212.3320.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 29.929.4012.056.4314.2113.7313.0320.9212.7222.54

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564/Performance as of 30 Jul 2021
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.)

*27/01/1995

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.524.661.41-4.315.381.62-5.222.13
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 6.413.12-0.6017.535.58-3.466.89 N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 22.6615.7815.5618.3816.1312.7111.7612.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.5816.4919.6016.2312.2712.1913.10 N/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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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 2,616,850,063.80
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	กรกฎ�คม	2564	เท่�กับ	2,684,133,337.06)	 	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 242,969,322.15
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	 	
	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 111,948,040.10
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 43,561.85
	 เงินปันผลค้�งรับ	 1,355,360.30
รวมสินทรัพย	์ 2,973,166,348.20
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	 55,415,770.37
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 526,550.72
เจ้�หนี้อื่น	 	 12,428.41
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 5,573,160.30
หนี้สินอื่น	 	 169,866.67
รวมหนี้สิน		 61,697,776.47
สินทรัพย์สุทธ	ิ 2,911,468,571.73
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน  
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	489,511,667.3868	หน่วย	 4,895,116,673.87	
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	 	
กำ�ไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (2,060,340,655.89)
	 บัญขีปรับสมดุล	 76,692,553.75	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 2,911,468,571.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)	 5.9477
	 (ปี	2564	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	489,511,667.3868		หน่วย)
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564    

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
   จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
 (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นส�มัญ และทรัสต์
  ธน�ค�ร    
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 496.80	 50,922.00	 1.95
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 904.80	 93,194.40	 3.56
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 970.70		 90,760.45	 3.47
  รวมธน�ค�ร	 	 234,876.85	 8.98
  วัสดุก่อสร้�ง    
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 262.10	 108,509.40	 4.15
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 540.20		 30,656.35	 1.17
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 571.80		 20,727.75	 0.79
  รวมวัสดุก่อสร้�ง	 	 51,384.10	 1.96
  พ�ณิชย์    
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 1,598.00		 94,282.00	 3.60
	 	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 885.80		 27,459.80	 1.05
	 	 	 บมจ.เมก้�	ไลฟ์ไซแอ็นซ์	 776.90		 30,881.78	 1.18
	 	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 2,147.79		 48,969.52	 1.87
	 	 	 บมจ.โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	 4,612.40		 61,344.92	 2.34
	 	 	 บมจ.ดูโฮม	 2,191.60		 54,570.84	 2.09
  รวมพ�ณิชย์	 	 317,508.86	 12.13
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    
	 	 	 บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 411.60		 15,537.90	 0.59
	 	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 1,089.30		 195,529.35	 7.47
  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 	 211,067.25	 8.06
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 1,567.00	 123,009.50	 4.70
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  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    
	 	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 1,977.20	 66,236.20	 2.53
	 	 	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 763.00	 58,560.25	 2.24
	 	 	 บมจ.	บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั่น	 	1,154.40		 26,666.64	 1.02
	 	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 13,915.50		 82,101.45	 3.14
	 	 	 บมจ.ไทยออยล์	 634.20	 27,904.80	 1.07
	 	 	 บมจ.ปตท.	 4,863.60		 169,010.10	 6.46
	 	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 499.20		 51,417.60	 1.96
	 	 	 บมจ.	สต�ร์	ปิโตเลียม	รีไฟน์นิ่ง	 6,681.20		 56,122.08	 2.14
	 	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 7,542.60		 26,549.95	 1.01
  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 	 564,569.07	 21.57
  สื่อและสิ่งพิมพ์    
	 	 	 บมจ.แพลน	บี	มีเดีย	 2,899.40		 15,221.85	 0.58
	 	 	 บมจ.เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 	544.30		 10,613.85	 0.41
	 	 	 บมจ.วีจีไอ	 6,548.30		 36,343.07	 1.39
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ์	 	 62,178.77	 2.38
  เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 	 บมจ.	เงินติดล้อ	 748.70		 29,199.30	 1.12
	 	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 3,728.70		 61,523.55	 2.35
	 	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 1,050.40		 67,225.60	 2.57
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย	์ 	 157,948.45	 6.04
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม    
	 	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ้ป	 	396.60		 57,507.00	 2.20
	 	 	 บมจ.เซ็ปเป้	 643.70		 16,414.35	 0.63
	 	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ้ป	 3,281.80		 72,855.96	 2.78
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 1,919.60		 57,108.10	 2.18
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 859.50		 42,330.38	 1.62
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 	 246,215.79	 9.41

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564   

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
   จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
 (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  



กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
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  ก�รแพทย์    
	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 4,490.40	 101,034.00	 3.86
	 	 	 บมจ.บ�งกอก	เซน	ฮอสปิทอล	 1,144.30	 30,037.88	 1.15
	 	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 9,346.30	 39,441.39	 1.51
  รวมก�รแพทย์	 	 170,513.27	 6.52	
   พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 13,813.10	 107,742.18	 4.12
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 3,117.15	 65,771.87	 2.51
	 	 	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	 3,221.40	 58,629.48	 2.24
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 	 232,143.53	 8.87
  ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 1,401.50	 79,184.75	 3.03
	 	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 6,793.00	 57,740.50	 2.21
  รวมขนส่งและโลจิสติกส์	 	 136,925.25	 5.24
รวมหุ้นส�มัญและทรัสต	์ 	 2,616,850.09	 100.01
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 2,616,850.09	 100.01
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ    
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 339.65	 0.00	 0.00
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 679.30	 0.00	 0.00
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 1,358.60	 0.00	 0.00
รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนส�มัญนอกตล�ด	 	 0.00	 0.00	
 รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 2,684,133,337.06 บ�ท)  2,616,850.09 100.00

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564   

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
   จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
 (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2564 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
	 ร�ยได้เงินปันผล	 54,802,148.62
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 137,787.14
	 	 รวมร�ยได้	 54,939,935.76
ค่�ใช้จ่�ย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 31,183,616.42
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 665,250.48
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 1,995,751.48
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 46,365.31
	 ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 10,109,419.05
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 153,730.52
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 44,154,133.26
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 10,785,802.50
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 165,697,458.08	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (117,029,035.76)
	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 48,668,422.32	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 59,454,224.82	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 20,668.07	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 59,433,556.75	
     
  



กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 	 2,859,862,947.80	 98.23
หุ้นส�มัญ และทรัสต ์    
	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 	 	
 -ธน�ค�ร    
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 50,922,000.00	 1.75
	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 93,194,400.00	 3.20
	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 90,760,450.00	 3.12
 -วัสดุก่อสร้�ง    
	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 108,509,400.00	 3.73
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    
	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 20,727,750.00	 0.71
	 	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 30,656,350.00	 1.05
 -พ�ณิชย ์    
	 	 บมจ.เมก้�	ไลฟ์ไซแอ็นซ์	 	 30,881,775.00	 1.06
	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 48,969,520.80	 1.68
	 	 บมจ.โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 61,344,920.00	 2.11
	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 94,282,000.00	 3.24
	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 27,459,800.00	 0.94
	 	 บมจ.ดูโฮม	 	 54,570,840.00	 1.87
 -เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    
	 	 บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 	 15,537,900.00	 0.53
	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 195,529,350.00	 6.72
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 123,009,500.00	 4.22
 -พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค   
	 	 บมจ.	ไออ�ร์พีซี	 	 26,549,952.00	 0.91
	 	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 58,560,250.00	 2.01
	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 66,236,200.00	 2.28
	 	 บมจ.	ปตท.	 	 169,010,100.00	 5.80
	 	 บมจ.	ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 51,417,600.00	 1.77
	 	 บมจ.	บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั่น	 	 26,666,640.00	 0.92
	 	 บมจ.	ซีเค	เพ�เวอร์	 	 82,101,450.00	 2.82
	 	 บมจ.	สต�ร์	ปิโตเลียม	รีไฟน์นิ่ง	 	 56,122,080.00	 1.93
	 	 บมจ.	ไทยออยล์	 	 27,904,800.00	 0.96
 -สื่อและสิ่งพิมพ ์    
	 	 บมจ.	วีจีไอ	 	 36,343,065.00	 1.25
	 	 บมจ.	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 	 10,613,850.00	 0.36
	 	 บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย	 	 15,221,850.00	 0.52
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 -เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 บมจ.	บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์		 	 61,523,550.00	 2.11
	 	 บมจ.	เงินติดล้อ	 -	 29,199,300.00	 1.00
	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 67,225,600.00	 2.31
 -อ�ห�รและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ้ป	 	 72,855,960.00	 2.50
	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ้ป	 	 57,507,000.00	 1.98
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 57,108,100.00	 1.96
	 	 บมจ.เซ็ปเป้	 	 16,414,350.00	 0.56
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	 	 42,330,375.00	 1.45
 -ก�รแพทย ์    
	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 	 39,441,386.00	 1.35
	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 101,034,000.00	 3.47
	 	 บมจ.บ�งกอก	เซน	ฮอสปิทอล	 	 30,037,875.00	 1.03
 -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์    
	 	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	 	 58,629,480.00	 2.01
	 	 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	 	 107,742,180.00	 3.70
	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 65,771,865.00	 2.26
 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 79,184,750.00	 2.72
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 57,740,500.00	 1.98
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ    
	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ	 	 	
 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 -	 0.00	 0.00
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 -	 0.00	 0.00
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 -	 0.00	 0.00
เงินฝ�ก 	 	 	 243,012,884.00	 8.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 51,605,623.93	 1.77
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  2,911,468,571.73 บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 113.79%  

       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV
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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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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 	243,012,884.00	 8.35
	 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	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 242,462,209.41
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 550,674.59

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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�เช่ือถือขั้นป�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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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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สัดส่วนก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรกของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2564

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	+	สินทรัพย์อื่น	 (เช่น	ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี)				

-	หนี้สิน	(เช่น	เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

เงินทุนและหลักทรัพย์	
5.42%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	
7.97%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร	7.25%

ก�รแพทย์		5.85%

ธน�ค�ร	8.07%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	
19.40%เงินสด	สินทรัพย์สภ�พคล่อง	

และอื่นๆ*	26.69%	

พ�ณิชย์
10.90%

อ�ห�รและเครื่องดื่ม	
8.45%
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2564 

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		1,940,372.40		 19.19%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		1,341,706.55		 13.27%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		791,233.73		 7.83%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		747,141.02		 7.39%

	 5	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		745,196.63		 7.37%

	 6	 บริษัทหลักทรัพย์	เจพีมอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		739,747.51		 7.32%

	 7	 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		714,898.11		 7.07%

	 8	 บริษัท	หลักทรัพย์	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		515,029.09		 5.09%

	 9	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		476,277.00		 4.71%

	 10	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		379,830.86		 3.76%

	 11	 อื่นๆ	 		1,717,986.15		 16.99%

  รวม   10,109,419.05  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 61,675.37 1.97

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1,315.74 0.04

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 3,947.22 0.13

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานถึงผูถื้อหน่วย(Report to Unitholders Expense) 175.78 0.01

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 20,987.58 0.67

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 341.58 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 88,443.28 2.83

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KVALUE
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บ�ท/หน่วย	 	 0.59	 0.55	 0.40	 0.26	 0.27	 0.89	 0.25	

วัน XD	 	5/9/38	 12/3/39	 31/7/45	 31/1/46	 31/7/46	 2/2/47	 31/1/48

วันจ่�ยเงินปันผล	 	28/9/38	 2/4/39	 29/8/45	 24/2/46	 28/8/46	 26/2/47	 28/2/48

ครั้งที	่ 	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
บ�ท/หน่วย	 	 0.11	 1.23	 0.60	 0.21	 0.67	 0.24	 0.40	

วัน XD	 	1/8/48	 31/1/49	 31/7/50	 31/1/51	 2/8/53	 31/1/54	 1/8/54

วันจ่�ยเงินปันผล	 	26/8/48	 28/2/49	 28/8/50	 28/2/51	 27/8/53	 14/2/54	 15/8/54

ครั้งที	่ 	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21
บ�ท/หน่วย	 	 0.28	 0.49	 0.33	 0.38	 0.25	 0.30	 0.60	

วัน XD	 	31/1/55	 31/7/55	 31/1/56	 31/7/57	 2/2/58	 1/8/59	 31/1/60

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/2/55	 14/8/55	 14/2/56	 14/8/57	 13/2/58	 11/8/59	 14/2/60

ครั้งที	่ 	 22	 23	 24	 รวม
บ�ท/หน่วย	 	 0.27	 0.55	 0.41	 10.53	

วัน XD	 	31/7/60	 31/1/61	 31/7/62

วันจ่�ยเงินปันผล	 	11/8/60	 14/2/61	 14/8/62	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2564

	 	 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

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com
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ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์ก�รลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคร�ะห์ เยี่ยมชม สัมมน� หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่�วส�ร บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X X

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

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

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ซิต้ี	คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X	 X	 -	 -

บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X X - -

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X - -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X X X X

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

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด X X - X

บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X - -

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

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	สิงห�คม	2563	-	31	กรกฎ�คม	2564)
 




