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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ดัชนีหุนธุรกิจธนาคาร
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

กอ
งท

ุนเ
ปด

เค
 ด

ัชน
ีหุน

ธุร
กิจ

ธน
าค

าร
 (

K
-B

A
N

K
IN

G
)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2566



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นธุรกิจธน�ค�ร		
(K	Banking	Sector	 Index	Fund	 :	K-BANKING)	 เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง
สัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	 สิงห�คม	2565	 ถึงวันท่ี			
31	มกร�คม	2566
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

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

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอตุสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
 

ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 15 กันยายน 2558 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 สิงหาคม  – 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนีธุรกิจธนาคาร (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน เพ่ือให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ไม่
ครบตามจ านวนหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจธนาคารได้ โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาดทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการค านวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร บริษัทสงวนสิทธิที่
จะเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัทจะ
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือตราสารทางการเงิน รวมทั้ง
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  
 

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้  
 

ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ 
อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่าง
มีนัยส าคัญ หรือเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัย
พิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี
หรือมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดย
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้
ในโครงการแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเง่ือนไขของโครงการ 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

	 กองทุนมีนโยบ�ยในก�รสร้�งผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหมวด
ธุรกิจธน�ค�ร	 โดยใช้กลยุทธ์ก�รบริห�รกองทุนเชิงรับ	 โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นส�มัญจด
ทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหมวดธุรกิจธน�ค�ร	 โดย	 ณ	 สิ้นเดือน
มกร�คม	 2566	 กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	 98.58	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิ	โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนมีก�รลงทุนสูงสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	บมจ.เอสซีบี	เอกซ์
ร้อยละ	18.88	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทยร้อยละ	18.52	บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพร้อยละ	16.31	บมจ.
ธน�ค�รกรุงไทยร้อยละ	13.19	บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�ร้อยละ	12.50

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทุนได้ลงทุนในหุ้นและมีสัดส่วนก�รลงทุนต�มหุ้นท่ีถูกนำ�ม�คำ�นวณดัชนีหมวดธุรกิจ
ธน�ค�ร	โดยหุ้นที่กองทุนลงทุน	ได้แก่	BAY	BBL	CIMBT	KBANK	KKP	KTB	LHFG		SCB		
TCAP	TISCO	และ	TTB	โดยในระหว่�งรอบบัญชี	1	สิงห�คม	2565	-	31	มกร�คม	2566	ไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้�-ออก	ในก�รคำ�นวณดัชนีหมวดธุรกิจธน�ค�ร		

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
Fund Performance of K Banking Sector Index 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 4.6126.21-19.67-10.99-8.2517.7620.83-9.67
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -3.2426.93-19.59-10.39-7.7718.6321.88-9.78
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 15.3022.6640.6513.2114.559.7220.0517.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 16.6222.8541.0213.2614.679.8420.2317.72
*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.)

*15/09/2015

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.52-3.575.351.647.761.540.54
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.92-4.712.92-5.988.201.730.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 21.4123.5828.1015.3711.7510.1715.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 21.7123.9428.5816.6811.8310.2315.16

Tracking  Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking  Difference (TD) 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 

1
2

8.10 % ต่อปี (% p.a.)
5.60 % ต่อปี (% p.a.)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
Fund Performance of K Banking Sector Index Fund

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Banking Sector TRI)

  Benchmark
   SET Banking Sector TRI.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
Fund Performance of K Banking Sector Index Fund

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Banking Sector TRI)

  Benchmark
   SET Banking Sector TRI.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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

สิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2566

Tracking	Difference	(TD)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	 Tracking	Difference	(TD)		8.10	%	 ต่อปี	(%	p.a.)1

Tracking	Error	(TE)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	 Tracking	Error		 (TE)	 5.60	%		 ต่อปี	(%	p.a.)2

*	ตัวชี้วัด

	 ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธน�ค�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(Banking	Sector	TRI)

	 หม�ยเหตุ

					 สำ�หรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รเชิงรับ	 (Passive	 Management	 Stratege)	 บริษัทจัดก�รจะเปิดเผยข้อมูล							

Tracking	Difference	และ	Tracking	Error	เพิ่มเติม

	 1.	Tracking	Difference	(TD)	คอื	ค่�ส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันอ้ี�งองิ	ของกองทนุ

	 2.	Tracking	Error	 (TE)	คือ	ค่�คว�มผันผวนของส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี

อ้�งอิงของกองทุน

				ซึ่งค่�ทั้ง	2	จะแสดงให้เห็นว่�กองทุนส�ม�รถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้�งอิงม�กน้อยเพียงใด	ห�กค่�	TD	และ	TE					

ยิ่งตำ่�	แสดงว่�กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้�งม�ก		

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นธุรกิจธน�ค�ร

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
  บาท
    สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 482,309,982.48	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 6,825,589.27	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 2,580.66	
รวมสินทรัพย	์ 489,138,152.41	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 6,129,262.45	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,542,248.24	
	 จ�กค่�ธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,545.75	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 318,748.09	
หนี้สินอื่น	 	 9,484.34	
รวมหนี้สิน 	 8,001,288.87	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 481,136,863.54	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 430,382,842.90	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	(45,276,985.78)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 96,031,006.42	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 481,136,863.54	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 11.1792	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 43,038,284.2900	
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
  ธนาคาร
	 	 	 ธน�ค�ร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 9,037.10		 7,771.91	 1.61
		 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 207.80		 21,299.50	 4.42
		 	 บมจ.ทุนธนช�ต	 	297.50		 12,718.13	 2.64
		 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 495.00		 78,457.50	 16.27
		 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 3,626.60		 63,465.50	 13.16
		 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	 1,909.00		 60,133.50	 12.47
		 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	614.50		 89,102.50	 18.47
		 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คินภัทร	 	219.90		 15,008.17	 3.11
		 	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 25,109.98		 36,911.68	 7.65
		 	 บมจ.เอสซีบี	เอกซ์	 873.50		 90,844.00	 18.84
		 	 บมจ.แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	 5,498.00		 6,597.60	 1.37
  รวมธนาคาร	 	 482,309.99	 100.00
หุ้นสามัญ และทรัสต	์ 	 482,309.99	 100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 482,309.99	 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 454,427,492.77  บาท)  482,309.99 100.00
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 
    
                                                                          บาท
รายได้
					ร�ยได้เงินปันผล	 3,984,436.68	
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 8,788.01	
										รวมร�ยได้	 	3,993,224.69	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	1,165,708.71	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	46,628.35	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 174,856.31	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	41,337.18	
					ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 	140,004.29	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 201,001.80	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 1,769,536.64	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 	2,223,688.05	
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					ร�ยได้อื่น	 267,702.41	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	6,066,882.53	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	23,461,605.15	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	29,796,190.09	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	32,019,878.14	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 1,318.21	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	32,018,559.93		
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน   
CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  489,138,152.41	 	101.66		
 หุ้นสามัญ และทรัสต์    
	 	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 	 	 	
 -ธนาคาร    
	 	 บมจ.	ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	 	 60,133,500.00	 	12.50	
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 78,457,500.00	 	16.31	
	 	 บมจ.ธน�ค�รซีไอเอ็มบีไทย	 	 7,771,906.00	 1.62	
	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 89,102,500.00	 	18.52	
	 	 ธน�ค�รเกียรติน�คิน	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 15,008,175.00	 	3.12	
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 	 63,465,500.00	 13.19	
	 	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	 	 6,597,600.00	 	1.37	
	 	 บมจ.เอสซีบี	เอกซ์	 	 90,844,000.00	 18.88	
	 	 บมจ.ทุนธนช�ต	 	 12,718,125.00	 	2.64	
	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 21,299,500.00	 	4.43	
	 	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย	 	 36,911,676.48	 	7.67		
เงินฝาก 	 	 6,828,169.93	 	1.42		
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 (8,001,288.87)	 (1.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  481,136,863.54 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 25.28%  
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(*)	คำ�อธิบ�ย	Corporate	Governance	Scoring	หรือ	“CG	Scoring”
	 CG	Scoring	คือก�รวัดผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
	 กรรมก�รบริษัทไทย	(“IOD”)
	 โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี	2565	แบ่งออกเป็น	5	หมวดดังต่อไปนี้
	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	 	 15%
	 2.	ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	 10%
	 3.	ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย	 20%
	 4.	ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส		 20%
	 5.	คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร		 35%

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

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

	 	 ช่วงคะแนน		 สัญลักษณ์	 คว�มหม�ย

	 	 SCORE	 Range	Number	of	Logo	 	 	 	 	

	 	 90-100	 					 ดีเลิศ	 	 	 	

	 	 	80-89	 						 ดีม�ก	 	 	 	

	 	 70-79	 					 ดี	 	 	 	

	 	 60-69	 				 ดีพอใช้	 	 	 	

	 	 50-59	 			 ผ่�น	 	 	 	

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

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 6,828,169.93	 1.42
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 6,814,198.73
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 13,971.20
       
 
                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

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

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

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�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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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		52,357.87		 37.40%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		34,216.93		 24.44%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		30,732.40		 21.95%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		22,697.09		 16.21%

  รวม   140,004.29  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

	 	 ไม่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

	 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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com
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(รอบระยะเวล�บัญชี	1	กุมภ�พันธ์	2565	-	31	มกร�คม	2566)
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์การลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคราะห์ เยี่ยมชม สัมมนา หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่าวสาร บริษัท

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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ซิต้ี	คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X	 X	 -	 -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	อินโนเวสท์	เอกซ์	จำ�กัด 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	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X X - -

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




