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สำหรับระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 



กองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล
 
บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) เข้ากับ 
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล  
(K-STADE) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผลเป็นกองทุนที่แก้ ไขประเภทมาจากกองทุน

รวมรวงข้าวทวีผล ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุ 7 ปี และครบอายุในวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และได้เปลี่ยน
ประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2544 จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท รอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

มูลค่าโครงการเริ่มแรก 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย  
มูลค่าที่ตราไว ้ หน่วยละ 10 บาท 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน  
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร  
แห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการ
ได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน  

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

ให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี  
 



 กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนใน  
หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่ม
ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงิน
ลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวน
เงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่  
จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไร
หรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำ
กว่า 0.25 บาท 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  ปี 2561 ปี 2560/2561 
  วันที่ 1 มกราคม 2561  วันที่ 1 มกราคม 2560 
  สิ้นสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  (วันเลิกกองทุน)   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 809,406,363.63 905,554,995.82 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 6.0880 6.8760 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) (32,179,323.63) 130,268,150.91 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน ต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.2380) 0.9855 
เงินปันผล ต่อหน่วย (บาท) 0.55 0.58 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* (3.85) 16.54 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** (1.73) 17.30 
 
* ขอ้มลู ณ วนัทำการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ(7 พฤศจกิายน 2561)  
** ตวัชีว้ดั 
 ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) กองทนุ K20SLTF,KDLTF, KEQLTF, 

KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, KMSRMF, K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL, K-SELECT, K-STADE, 
K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2 กอ่นวนัที ่ 1 มกราคม 2560 ใชด้ชันรีาคาหุน้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET INDEX) และไดเ้ชือ่มตอ่กบัดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (SET TRI)ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560 

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล

รอบระยะเวลา1มกราคม2561-7พฤศจิกายน2561
ตลาดทุน   
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างผันผวน จากระดับ 1,753.71 จุด ในช่วง
เริ่มต้นรอบปีบัญชีสร้างสถิติปิดสูงสุดของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ระดับ 1,838.96 จุดในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2561 ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงต่ำสุดของรอบปีบัญชี ณ ระดับ 1,595.58 จุดในปลาย
เดือนมิถุนายน 2561 และตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1,760.47 จุด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 
ก่อนที่ตลาดหุ้นจะปรับลดลงในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชีกองทุน มาปิดที่ระดับ 1,675.33 
จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 คิดเป็นการปรับลดลงของดัชนีตลาดหุ้นไทย 78.38 จุด หรือ  
ลดลงร้อยละ 4.47 สำหรับรอบปีบัญชี   
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กองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล

ในช่วงแรกของรอบปีบัญชี (มกราคม 2561) ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาขึ้น ตามตลาดหุ้น  
ทั่วโลก จากการคาดหมายว่าเศรษฐกิจและกำไรของธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
นโยบายการปฏิรูประบบภาษีเงินได้นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาของสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนให้ตลาดยืน
อยู่ ได้ในระดับสูง ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่ประกาศออกมาแสดงให้เห็นถึง
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ รวมถึงตัวเลขการท่องเที่ยวและการส่งออก ส่งผลให้มีการ
ปรับประมาณการตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงแรงซื้อกองทุนเพื่อ
ลดหย่อนภาษี LTF/RMF ที่เข้ามามากในเดือนธันวาคม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ระดับ 
32.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นปีสอดคล้องกับทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินอื่นในภูมิภาค 
นอกจากนี้การที่ราคาน้ำมันดิบ (Brent) ปรับสูงขึ้นสู่ระดับ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ส่งผลดี
ต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน และทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและทำสถิติปิดตลาด
สูงสุด ณ ระดับ 1,838.96 จุดในเดือนมกราคม 2561  
 ต่อมา ในช่วงท้ายไตรมาส 1/2561 ต่อเนื่องมายังช่วงไตรมาส 2/2561 ตลาดหุ้นเริ่มปรับ
ทิศทางเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบจากการที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศลดค่า
ธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านระบบ On-line รวมทั้งมีปัจจัยความกังวลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (Trade War) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย (Fed Fund Rate) ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และอัตรา  
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 3.10 สร้างแรงกดดัน
ต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆ ทำให้เกิดกระแสเงินลงทุนไหลออกจากทั้งตลาดหุ้น
และตลาดตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) เงินบาทกลับอ่อนค่า
อย่างรวดเร็วจากระดับ 31.17 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคมมายังระดับ 33.03 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิด ที่ระดับ 1,595.58 จุด โดย
นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธินับตั้งแต่ต้นปี 2561 รวม 1.91 แสนล้านบาท 
 ในไตรมาส 3/2561 ตลาดหุ้นไทยกลับฟื้นตัวขึ้น โดยแรงสนับสนุนจากการประกาศผลการ
ดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด การ
ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการลงทุนและการบริโภคภาค
เอกชน โดย GDP ไตรมาส 2/2561 เติบโตร้อยละ 4.6 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด สำหรับ
ปัจจัยด้านต่างประเทศยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการที่สหรัฐฯ 
ประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้าหลายประเภทกับประเทศต่างๆ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวผันผวน 
โดยนักลงทุนมีความกังวลต่อท่าทีของสหรัฐฯ และจีนในการปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้า
ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในห่วงโซ่การผลิตสินค้าต่างๆ ปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ 
จนถึงช่วงท้ายของรอบปีบัญชี (ตุลาคม 2561- พฤศจิกายน 2561) การประกาศตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว สร้างความกังวลต่อปริมาณ  
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ความต้องการใช้น้ำมันที่อาจลดลงในอนาคต ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลง นอกจากนี้ 
ยังมีความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหากสหราชอาณาจักรต้องแยกตัวจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งมีกำหนดในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2562 รวมทั้งการประกาศตัวเลขการ
ส่งออกเดือนกันยายนของไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ที่หดตัว ร้อยละ 5.2 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์
ของตลาดค่อนข้างมาก ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงสู่ระดับ 1,675.33 จุด ณ สิ้นรอบบัญชี 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร
ทุน ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วง
เวลา โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้
ดำเนินการรวมกองทุน K-STADE เข้ากับกองทุน K-VALUE และกำหนดให้วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 เป็นวันสุดท้ายที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจาก
กองทุน K-STADE โดยกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 93.85 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของ
ตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral 
weight) ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ 
(Underweight) ได้แก่ พาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 
หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในกลุ่ม สื่อและสิ่งพิมพ์ พาณิชย์  
ขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้
ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ การแพทย์  
 ทั้งนี้ การรายงานการเปลี่ยนแปลงในรอบบัญชีนี้ใช้ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากเป็นวันที่มีข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะดำเนินการรับคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน 
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กองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล

ผลการดำเนินงานของกองทุน  
 ในรอบบัญชีที่ผ่านมานับย้อนหลัง 1 ปี ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมีผลการดำเนิน
งานลดลงร้อยละ 1.96 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
2.74 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล
กับเกณฑ์มาตรฐาน
 
ผลการดำเนนิงานตามปปีฏทินิยอ้นหลงั หนว่ย:%ตอ่ปี

 ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561*C

ผลตอบแทนกองทุนรวม 58.53 59.38 -5.81 35.58 -4.80 16.30 -4.69 13.48 16.54 -3.85 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 63.25 40.60 -0.72 35.76 -6.70 15.32 -14.00 19.79 17.30 -1.73 

ความผันผวน  30.41 21.88 24.84 14.20 22.81 14.26 14.10 14.69 7.46 10.96 

(Standard deviation)  

ของผลการดำเนินงาน 

ความผันผวน  25.18 17.85 22.54 12.73 20.92 12.98 13.78 14.21 6.31 11.89 

(Standard deviation)  

ของตัวชี้วัด   

*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 


ผลการดำเนินงานนบัยอ้นหลงัณวนัที่7พฤศจกิายน2561 หน่วย:% 
 ตั้งแต่ 3เดือน 6เดือน 1ปี 3ปี 5ปี 10ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

 ต้นปี   (ต่อปี) (ต่อปี) (ต่อปี) (ต่อปี) (ต่อปี) 
ผลตอบแทนกองทุนรวม -3.85 -2.92 -4.65 -1.96 7.28 4.94 15.04 4.44  

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** -1.73 -0.98 -4.76 0.78 7.92 4.53 14.38 0.62  

ความผันผวน (Standard deviation)  10.96 11.89 11.91 10.63 11.49 12.73 17.66 24.02 

ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)   

ความผันผวน (Standard deviation) 11.89 13.14 12.95 11.31 11.48 12.26 16.11 24.92 

ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)    
** ตัวชี้วัด 
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุน K20SLTF, KDLTF, KEQLTF, KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, 

KMSRMF, K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL,K-STADE, K-SELECT, K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, 
RKF4, RKF-HI2 จะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน 
โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นตัวชี้วัด 

  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกอง

ทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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กองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่8พฤศจิกายน2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,988.09 0.71 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 159.68 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 383.24 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี  
(Annual Report Expense) 78.10 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย  
(Report to Unitholders Expense) 464.62 0.06 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar service Expense) 68.22 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 93.49 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 7,235.44 0.87 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงวันที่8พฤศจิกายน2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 14,495.91 1.71 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 386.56 0.05 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 927.74 0.11 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 85.00 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี  
(Annual Report Expense) 171.65 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย  
(Report to Unitholders Expense) 474.18 0.06 
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Expense) 116.38 0.01 
ค่าบริการงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
(Registrar service Expense) 68.22 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 74.27 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 16,799.91 1.99 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

บาท/หน่วย 0.65 0.10 0.27 0.26 0.79 0.17 0.23 0.33 1.68 

วัน XD 8/2/38 7/2/43 2/7/45 30/6/46 31/12/46 30/6/48 3/1/49 2/7/50 2/1/51 

วันจ่ายเงินปันผล 7/3/38 2/3/43 31/7/45 29/7/46 29/1/47 28/7/48 30/1/49 27/7/50 28/1/51  

 

ครั้งที่ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

บาท/หน่วย 0.42 1.64 0.40 0.44 0.52 0.53 0.14 0.20 0.22 

วัน XD 30/6/53 4/1/54 2/7/12 2/1/13 2/7/56 30/6/57 5/1/58 30/6/58 30/6/59 

วันจ่ายเงินปันผล 29/7/53 14/1/54 13/7/12 14/1/13 12/7/56 14/7/57 14/1/58 14/7/58 14/7/59 

 

ครั้งที่ 19 20 21 รวม 

บาท/หน่วย 0.38 0.20 0.55 10.12 

วัน XD 4/1/60 30/6/60 3/1/61 

วันจ่ายเงินปันผล 13/1/60 14/7/60 12/1/61 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงวันที่8พฤศจิกายน2561
 

1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย  
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคสตราทีจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล
 ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
 ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  
 ธิดาศิริ ศรีสมิต 
 นาวิน อินทรสมบัติ 
 นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
 เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
 วินิทร ผ่องใส 
 จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
 นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
 พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
 สุธี เลิศสาครศิริ 
 กอบพร กุลสุรกิจ 

ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
ญดาภัค โออนันต์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
นิสารัตน์ ชมพูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
รุ้งลดา กิจจารักษ์  
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
 

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 
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รายงานแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
   กลยุทธ์
   การลงทุน จัดเยี่ยม
 

บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

   ข้อมูลข่าวสาร 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

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

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  X X X X 

 จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  X X X - 

 จำกัด (มหาชน) 

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

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X -  
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561 
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กองทุนเปิดเคสตราทิจิคแอคทีฟหุ้นทุนปันผล

บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต   
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ   
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด 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. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย 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. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




