
 
  

  
  

 
 

  

 

รายงานประจ�าปี
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC)
ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายงานประจ�าปี
ณ 31 มกราคม 2566 



กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
(K ASEAN Economic Community Equity Fund : K-AEC)

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ ไม่ก�าหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 กุมภาพันธ์ 2559
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอ่ืนใดท่ีได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวตามประกาศ 
ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก.ล.ต. ก�าหนด หรือที่ประกาศเพิ่มเติม 
ในภายหลัง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 ส�าหรับการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุ 
ข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งในและต่างประเทศ
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - 
investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Secu-
rities) รวมทั้ง อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล



ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



การแก้ไขข้อผูกพันส�าหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 เปลี่ยนวิธีการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเร่ืองการเลิกกองทุนโดยแจ้งทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐาน
ว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
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สรุปข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ

  ปี 2565/2566 ปี 2564/2565
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 138,950,328.92 191,092,634.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2563 11.1206
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
 จากการด�าเนินงาน (บาท) (11,917,717.91) 39,027,211.64
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (7.82) 21.93
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 0.23 12.30

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  

** ตัวชี้วัด  

  ดัชนี MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 

เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน  

  #* ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ใช้ดัชนี MSCI South East Asia ex Singapore Net TR Index 

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน และได้เชื่อมต่อกับ 

ดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

รายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

รอบระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ตลาดทุน
 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากความตึงเครียด
ระหว่างรัสเซียและยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ผลักดันราคาน�้ามันดิบ Brent พุ่งท�าจุดสูงสุดในรอบ 
5 ปีที่ 139.13 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจากวิกฤตพลังงาน ค่าเงินดอลลาร์ (DXY) แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดครึ่ง
แรกของปี 2565 สะท้อนนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้นใน
ภมูภิาคอาเซยีนได้รบัผลกระทบเชงิลบจากปัจจยัความไม่แน่นอนภายนอกเป็นหลกั ในขณะทีก่ารฟ้ืน
ตัวจากผลกระทบ COVID-19 บางประเทศที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักยังไม่เข้าสู่ภาวะปรกติ
ภายหลังประเทศจีนยังคงนโยบาย ZERO COVID เป็นปัจจัยกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาด
หุ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยตลาดหุ้นประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบน้อยสุดในภูมิภาค เนื่องจาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับราคาน�้ามันดิบโลกสนับสนุนภาค
การส่งออกของประเทศ
 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียนช่วงแรกยังปรับตัวในทิศทางขาลงต่อ
เนื่องจากครึ่งแรกของปีเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อกลุ่มประเทศหลักโดยเฉพาะสหรัฐฯยังคงปรับตัวสูง
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรฐัฯปรบันโยบายทางการเงนิเข้มงวดขึน้อย่างรวดเรว็ โดย
บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ พุ่งทะลุ 4% สูงสุดรอบ 14 ปี ภายหลังตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯยัง
ไม่สามารถกดเงินเฟ้อลงได้และน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะ ค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ยัง
คงแข็งค่าต่อเนื่องจากนโยบายทางการเงินท่ีเข็มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลอดจนความกังวล
เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย กดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกและตลาดหุ้นอาเซียน อย่างไรก็ตาม
แรงกดดนัในสนิทรัพย์เสีย่งลดลงภายหลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯเดอืนตลุาคมออกมาต�า่กว่าตลาดคาด 
สะท้อนสถานการณ์เงนิเฟ้อพ้นจดุสงูสดุไปแล้ว ท�าให้ธนาคารกลางสหรฐัฯมท่ีาทลีดความเข้มงวดลง
และค่าเงนิดอลลาร์ (DXY) อ่อนค่าลง อีกทัง้จนีมกีารปรบันโยบายจาก ZERO COVID เป็นการอยูร่่วม
กับ COVID ส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยจะ
ได้รับแรงสนบัสนนุเชงิบวกต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิในระยะถัดไป โดยตลาดหุน้ในภูมภิาคอาเซียน
รีบาวด์กลับมาได้อย่างมีนัยยะในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค
อาเซียน รวมท้ังตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทนุ โดย ณ สิน้เดอืนมกราคม 2566 มสีดัส่วน
การลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 กองทุนถือเงินสดลดลงจาก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 ประเทศ
ที่ลงทุนเพิ่มสูงข้ึน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
และประเทศสหรัฐอเมริกา และปรับลดการลงทุนในประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์  
หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ Real Estate และ Consumer Staples ปรับลดการ
ลงทุนในกลุ่ม Financials และ Communication Services ส�าหรับการลงทุนของกองทุนหาก
เทียบกับ Benchmark กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนสูงกว่า Benchmark ในประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศเวียดนาม และมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า Benchmark ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรัฐอเมริกา ส�าหรับหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุน
มีสัดส่วนการลงทุนสูงกว่า Benchmark ได้แก่ Financials, Real Estate และ Consumer Staples 
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า Benchmark ได้แก่ Communication 
Services, Consumer Discretionary และ Industrials

ผลการด�าเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลตอบแทนลดลงร้อยละ 7.82 ในขณะที่ตัวช้ีวัดมี 
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 กองทุนจึงมีผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 8.05

ผลการด�าเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิต้ี หุ้นทุน
Fund Performance of K ASEAN Economic Community Equity Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -5.7217.48-7.331.30-13.2810.863.19
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.7710.51-6.541.56-9.3215.875.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 9.679.1423.578.6211.267.0511.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 10.469.5824.659.0811.376.8511.58
*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 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023

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.)

*24/02/2016

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.37-2.430.80-7.82-6.06-5.07-0.55
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.00-1.371.530.23-0.53-1.450.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 12.6313.6815.609.568.238.218.54
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 13.0614.2716.3810.498.348.518.06

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิต้ี หุ้นทุน
Fund Performance of K ASEAN Economic Community Equity Fund

  ตัวชี้วัด
   ดัชนี MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน
#* ก่อนวันท่ี 1 ก.พ. 2562 ใช้ดัชนี MSCI South East  Asia ex Singapore Net TR Index  ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ 
วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 2562

  Benchmark
   MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) converted to Thai Baht on the calculation date.#* Prior to 1 Feb 2019,
the Fund's  benchmark was the MSCI South East  Asia ex Singapore Net TR Index (the Master Fund's benchmark) converted to
Thai Baht on the calculation date. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า

1 Macquarie Securities (Australia) Limited 226,181.07 48.69%
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 52,841.55 11.37%
3 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 25,131.07 5.41%
4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 25,047.78 5.39%
5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) 16,138.87 3.47%
6 บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ากัด 14,194.47 3.06%
7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด 13,851.53 2.98%
8 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 12,050.74 2.59%
9 บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 10,161.04 2.19%
10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 10,030.99 2.16%
11 อื่นๆ 58,915.45 12.68%

 รวม 464,544.57 100.00%
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

 CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
 ปี 2565 (*) ราคาตลาด 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  24,749,097.82 17.81
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  -ธนาคาร
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  1,972,000.00 1.42
   บมจ.เอสซีบี เอกซ์  988,000.00 0.71
  -วัสดุก่อสร้าง
   บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  1,703,400.00 1.23
  -พาณิชย์
   บมจ.สยามแม็คโคร  914,325.00 0.66
   บมจ.ซีพี ออลล์  5,333,300.00 3.84
  -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  1,694,000.00 1.22
  -พลังงานและสาธารณูปโภค
   บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  2,279,000.00 1.64
  -อาหารและเครื่องดื่ม
   บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น - 2,144,548.00 1.54
  -การแพทย์
   บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  756,460.00 0.54
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  1,326,850.00 0.95
  -ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น  1,081,144.00 0.78
  -ขนส่งและโลจิสติกส์
   บมจ.ท่าอากาศยานไทย  3,549,150.00 2.55
  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  -ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
   บมจ.เมพ คอร์ปอเรชั่น -  179,550.00 0.13
  เงินฝาก    827,370.82 0.60
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

 CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
 ปี 2565 (*) ราคาตลาด
 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  114,781,445.23 82.61
 ประเทศฟิลิปปินส์
  หุ้นสามัญ และทรัสต์
   Banks-Philipplines
    Bank of the Philippine Islands  2,398,449.01 1.73
   Property-Philippines
    Ayala Land Inc  1,989,658.97 1.43
    SM Prime Holding Inc  2,969,311.37 2.14
  เงินฝาก    99,888.23 0.07
 ประเทศมาเลเซีย
  หุ้นสามัญ และทรัสต์
   Finance-Malaysia
    Public Bank Bhd  3,706,431.83 2.67
    Malayan Banking Bhd  2,156,819.65 1.55
   Plantations-Malaysia
    CIMB Group Holdings Bhd  4,243,536.44 3.05
   Trading/Services-Malaysia
    IHH Healthcare Bhd  1,048,742.59 0.75
  เงินฝาก    293,606.38 0.21
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  หน่วยลงทุน   9,006,972.37 6.48
 ประเทศเวียดนาม
  หุ้นสามัญ และทรัสต์
   Real Estate-Vietnam
    Vinhomes Joint Stock Company  2,948,434.45 2.12
    Vincom Retail JSC  3,963,898.25 2.85
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

 CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
 ปี 2565 (*) ราคาตลาด 

   Financials-Vietnam
    VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM  5,516,957.97 3.97
   Consumer Discretionary-Vietnam
    Mobile World Investment Corp  2,699,442.52 1.94
  เงินฝาก    15,239.57 0.01
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หุ้นสามัญ และทรัสต์
   Information Technology-Global
    SEA LTD-ADR  2,129,222.55 1.53
  เงินฝาก    1,300,780.98 0.94
 ประเทศสิงคโปร์
  หุ้นสามัญ และทรัสต์
   Information Technology-Global
    Singapore Telecommunications  5,050,864.12 3.64
   Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign
    Mapletree Logistics Trust  2,082,362.29 1.50
    CAPLAND ASCENDAS REIT  2,983,098.27 2.15
   Manufacturing-Singapore
    Thai Beverage  2,932,897.79 2.11
   Finance-Singapore
    United Overseas Bank Ltd  7,249,613.94 5.22
    DBS Group Holdings Ltd  12,264,290.74 8.83
    Oversea-Chinese Banking Corp  6,661,867.83 4.79
  เงินฝาก    60,555.05 0.04
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

 CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
 ปี 2565 (*) ราคาตลาด 
 ประเทศอินโดนีเซีย
  หุ้นสามัญ และทรัสต์
   Automotive And Components-Indonesia
    Astra International Tbk PT  2,240,544.14 1.61
   Food and Beverages-Indonesia
    Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  1,763,625.81 1.27
   Telecommunication-Indonesia
    Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk  5,097,930.68 3.67
   Bank-Indonesia
    Bank Central Asia Tbk PT  11,143,787.68 8.02
    Bank Negara Indonesia Persero  1,575,605.27 1.13
    BANK RAKYAT INDONESI  5,082,891.72 3.66
    Bank Mandiri Persero Tbk PT  1,776,821.00 1.28
  เงินฝาก    327,295.77 0.24

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (580,214.13) (0.42)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   138,950,328.92 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 57.15%
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(*) ค�าอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”

 CG Scoring คือการวัดผลการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
 โดยกรอบในการพิจารณาและน�้าหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวด 
ดังต่อไปนี้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15%
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10%
  3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20%
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20%
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35%

 โดย IOD จะท�าการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ข้ึนไป 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
 ต�่ากว่า 50 No logo given N/A
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  2,924,736.80 2.10
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก   
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ต�่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ    
  ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ  0.00 0.00
 ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

    อนัดบั อันดับ 
มูลค่า มูลค่าตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบก�าหนด ความน่าเชือ่ถอื ความน่าเชือ่ถือ 
หน้าต๋ัว ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผู้ออก/ค�า้ประกัน

1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้  N/A Aa3  2,904,300.44
   แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  20,436.36
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนส�าหรับกลุ่มตราสาร 

ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส�าหรับประเทศไทย

AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย 
ซึง่ก�าหนดโดยฟิทช์โดยอันดบัความน่าเชือ่ถอืนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก�าหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน
ประเทศไทย โดยระดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารทางการเงนิข้ันนีต่้างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสาร
หนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ด ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช�าระหนีโ้ดยตรงตามก�าหนดของตราสารทางการเงนิเหล่านีม้ากกว่าตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความน่าเชือ่ถอืข้ันปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหน้ีได้ตรงตามก�าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษส�าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อ
แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส�าหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ากว่า “CCC(tha)” 
ส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

ค�าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารทีไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื Aa แตกต่างจากตราสารทีไ่ด้รบัการจดัอันดบัความน่าเชือ่ถอืสงูสดุ
เพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงมาก

A
ตราสารหนีท้ีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื A อาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือสงูกว่า อย่างไร
ก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการช�าระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี 
การเปลีย่นแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท�าให้ความสามารถใน
การช�าระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ 
การช�าระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต�่ากว่า อย่างไรก็ดี 
บริษัทผู ้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ การเงิน และ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�าระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับ 
การช�าระหนีม้ากกว่าตราสารทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอื Ba แต่บรษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการช�าระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช�าระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการช�าระหนีข้องลกูหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 ไม่มี

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท�าธุรกรรมกบั
กองทนุเปิดเค อาเซียน อีโคโนมคิ คอมมูนต้ีิ หุน้ทนุ

ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถงึวันที ่31 มกราคม 2566

 1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
 2. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ 
Website ของส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน
 ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 ไม่มี

ข้อมูลการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

ข้อมลูการด�าเนนิการใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ 
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและส�ารอง) ของกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก
สุธี เลิศสาครศิริ

ผู้จัดการกองทุนส�ารอง
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย
วินิทร ผ่องใส
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล
กอบพร กุลสุรกิจ
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล
จริยา พิมลไพบูลย์
พิศิษฏ์ ไชยพร

ภารดี มุณีสิทธิ์
รุ้งลดา กิจจารักษ์
สุชัย สุตภาคย์
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม
นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร
ภราดร เอี่ยวปรีดา
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร
ญดาภัค โออนันต์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัท

กลยุทธ์
การลงทุน   

บทวิเคราะห ์
และข้อมูล
ข่าวสาร

จัด
เยี่ยมชม
บริษัท

สมัมนา หุ้นจอง
Conference 

Call
อื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) X X - X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) X X - - X -

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - - X -

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จ�ากัด X X X - - -

บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) X X - X X X

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) X X - X - -

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ากัด (มหาชน) X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) X - - - X -

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด X X - X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด X X - - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)

X X - - - -

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ 
ใบอนญุาตให้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีในเดอืนมถินุายน 2543 และได้รบัใบอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมท้ัง 
ในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยด�าเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ 
ข้อมลู ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจดัการลงทุนท่ีทันสมยั และยดึมัน่ในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั เพือ่
รักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งส�านักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน
 จ�านวน   135,771,370.00 บาท
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
 เรียกช�าระแล้ว   135,771,370.00  บาท

ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
 1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ
 2. นายอดิศร  เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
 4. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ กรรมการ
 5. นายประสพสุข  ด�ารงชิตานนท์ กรรมการ
 6. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ
 7. 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
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 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ
 9. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 10. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 11. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 12. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 13. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
       14. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 17. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 18. นายชัยพร  ดิเรกโภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 19. นายปณตพล ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 20. นางสาวจรัสรักษ์   วัฒนสิงหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 21. นายฐานันดร  โชลิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 22. นางสาวภารดี  มุณีสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 23. นายกิตติคุณ  ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 24. นางสาววรนันท์  กุศลพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566




