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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค หุนทุน       
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 ธันวาคม 2565  



กองทุนเปิดเค หุ้นทุน  
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นทุน” (K Equity 
Fund : K-EQUITY) เพ่ือรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการ
เงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
  KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อนัสำาคญัยิง่ ทีจ่ะบรหิารจดัการกองทนุใหม้ผีลการดำาเนนิงานทีด่บีนความเสีย่งท่ียอมรบัได ้ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที ่
ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�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 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปดเค หุนทุน  
(K Equity Fund : K-EQUITY) 

 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 มิถุนายน 2535 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม – 30 มถินุายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเก่ียวของกับตราสารแหงทุน โดย
เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมาย 
ก.ล.ต. กําหนด เวนแตในกรณีท่ีเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ และบริษัทจัดการไดแจงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ท้ังนี้ เพื่อเปนการพิทักษผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอยางเต็มท่ี โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน  

(1) วิกฤตการทางเศรษฐกิจท่ีมนีัยสําคัญตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  
(2) ภาวะสงคราม  
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรงในชวงที่ใกลกับวันส้ินรอบปบัญชี เปนเหตุใหบริษัท

จัดการไมสามารถปรับการลงทุนไดทันกอนส้ินปบัญช ี 
กองทุนจะลงทุนบางสวนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแหงหนี้ รวมท้ังหลักทรัพย หรือ

ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่มี
ปจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเส่ียง ท้ังนี้ กองทุนอาจจะ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายลวงหนาเพ่ือการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่ มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 
ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานประจําแตละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงานดังกลาวไมรวมถึงรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain) ท้ังนี้ 
อัตราเงินปนผลท่ีจะจายเม่ือคํานวณเปนจํานวนเงินปนผลแลวจะตองไมเกินการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงานประจํางวดบัญชีท่ีจายเงินปนผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมสวน
ท่ีไมรวมกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน (Unrealized Gain) ของกองทุนได อยางไรก็ตาม 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการท่ีจะไมจายเงินปนผล ในกรณีท่ีเงินปนผลตอหนวยท่ีคํานวณไดตํ่ากวา 0.25 บาท 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย     
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ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

 

 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดเค หุน้ทุน 

                ธนาคารซิตี�แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค หุ้นทุน  อนัมีบริษทั หลกัทรัพย์

จดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั เป็นผูจ้ดัตั�งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าที�ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว สําหรับ

รอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 แลว้นั�น 

  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัทาํรายงานฉบบันี�ขึ�นบนพื�นฐานของแหล่งขอ้มูลที�ไดรั้บ ณ วนัที�ในจดหมายนี�โดยเชื�อว่าเชื�อถือได ้แต่

ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที�สาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั

รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาํการ 

หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที�เป็นผลมาจากการกระทาํ หรือการละเลยที�เกิดขึ�นอนัเกี�ยวข้องกับ

รายงานฉบบันี�   

     

               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในการจดัการโดยถูกตอ้งตามที�ควร 

ตามวตัถุประสงค์ที�ไดก้าํหนดไวใ้นโครงการจัดการที�ไดรั้บอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

 

 

                    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

  

 

 

                                                                (Thierry Tassenoey          คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัดิ� ) 

                     Citibank N.A. 

                 ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2565 กองทนุมสีดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุประมาณร้อยละ 93.12 ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสทุธ ิ หมวดอุตสาหกรรมทีก่องทนุลงทนุสงูกว่าสดัส่วนของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร   
สือ่และสิง่พมิพ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ พาณิชย์ บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง เงนิทนุและหลักทรัพย์ ชิน้ส่วน
อตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร การท่องเทีย่วและสนัทนาการ หมวดอตุสาหกรรมทีก่องทนุลงทนุใกล้เคยีงกบั
สัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ การแพทย์ ขนส่งและโลจสิตกิส์ บรรจภุณัฑ์ อาหารและเครือ่งดืม่ หมวด
อตุสาหกรรมทีก่องทนุลงทนุน้อยกว่าสดัส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลงังานและสาธารณปูโภค 
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ วสัดกุ่อสร้าง ประกนั
ภัยและประกนัชวีติ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2565 กองทุนมสัีดส่วนการลงทุนในตราสารทนุประมาณร้อยละ 93.12 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งกองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณ
ร้อยละ 95.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การแพทย์ ชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ ขนส่งและโลจิสติกส์ ประกันภัยและประกันชีวิต พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร บริการรับเหมาก่อสร้าง สื่อและสิ่งพิมพ์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชย์ 
และปรับลดการลงทุนในหมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงานและสาธารณูปโภค  

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน
Fund Performance of K 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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.5812.41-11.551.75-7.7320.7517.03-8.1714.78-3.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.5317.67-5.234.27-8.0817.3023.85-11.2319.12-3.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 11.6213.0628.819.7512.007.4015.0614.3314.4522.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 11.0212.0529.929.4012.056.4314.2113.7313.0320.92

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 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.)

*11/06/1992

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 7.633.07-1.25-0.010.584.865.050.58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.052.044.903.537.655.193.53 N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 23.6216.0516.5619.4711.629.989.9311.62
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 15.5916.6919.6911.029.609.3511.02 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 หุ้นทุน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565   

  บาท                
  สินทรัพย ์                       
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3,058,809,797.28 
เงินฝากธนาคาร 374,308,739.29 
ลูกหนี้   
 จากการขายสินทรัพย์ 14,519,043.46 
 จากดอกเบี้ย 5,472.17 
 จากเงินปันผล 371,888.91 
รวมสินทรัพย ์  3,448,014,941.11 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากการขายสินทรัพย์ 156,318,204.11 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  1,032,236.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,036,730.22 
หนี้สินอื่น  185,338.07 
รวมหนี้สิน 163,572,508.40 
สินทรัพย์สุทธิ  3,284,442,432.71 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,971,355,032.84 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 1,057,238,052.65 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 255,849,347.22 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,284,442,432.71 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 16.6608 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 197,135,503.2841   
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 กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม       
   

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
 

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นส�มัญและทรัสต์
  ธน�ค�ร        
   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ      993.90  147,097.20   4.81 
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย      1,063.40  156,851.50   5.13 
   บมจ.เอสซีบี เอกซ์      1,327.60  142,053.20   4.64 
  รวมธน�ค�ร      446,001.90   14.58 
  วัสดุก่อสร้�ง        
   บมจ.ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย)      240.90  8,130.38   0.27 
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย      180.60  64,765.20   2.02 
  รวมวัสดุก่อสร้�ง      69,895.58   2.29 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์        
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล      303.60  14,345.10   0.47 
   บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส      200.00  8,150.00   0.27 
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์      22,495.10   0.74 
  พ�ณิชย ์        
   บมจ. ซีพี ออลล์      2,573.20  175,620.90   5.74 
   บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)      986.64  28,366.01   0.93 
   บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     1,344.20  62,169.25   2.03 
   บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น      131.30  4,792.45   0.16 
   บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์      2,260.11  50,626.35   1.66 
   บมจ.สยามแม็คโคร      1,125.80  45,032.00   1.47 
   บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์      2,666.30  41,327.65   1.35 
  รวมพ�ณิชย ์       407,934.61   13.34 
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร        
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      586.70  27,428.22   0.90 
   บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      811.40  158,223.00   5.17 
  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร      185,651.22   6.07 
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์        
   บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์      304.20  14,145.30   0.46 
   บมจ.เน็กซ์ พอยท์      496.60  9,087.78   0.30 
   บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์      36.60  1,884.90   0.06 
  รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์      25,117.98   0.82 
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  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค        
   บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      1,766.35  97,590.84   3.19 
   บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่     599.00   43,727.00   1.43 
   บมจ. บี.กริม เพาเวอร์      170.70  6,785.32   0.22 
   บมจ.ไทยออยล์     559.26  31,458.38   1.03 
   บมจ.ปตท.      3,625.00  120,531.25   3.94 
   บมจ.ปตท. นำ้ามันและการค้าปลีก      1,983.50  47,207.30   1.54 
   บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม      617.90  109,059.35   3.57 
   บมจ.พลังงานบริสุทธิ์      180.00  17,460.00   0.57 
   บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      2,662.60  28,489.82   0.93 
  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค      502,309.26   16.42 
  สื่อและสิ่งพิมพ ์        
   บมจ. แพลน บี มีเดีย      5,305.12  40,318.91   1.32 
   บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์      2,736.10  21,751.99   0.71 
   บมจ.วีจีไอ      10,579.13  46,548.17   1.52 
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ ์      108,619.07   3.55 
  เงินทุนและหลักทรัพย ์        
   บมจ.เงินติดล้อ      1,291.34  38,094.47   1.25 
   บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      4,923.50  77,791.30   2.54 
   บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น      1,035.40  50,475.75   1.65 
   บมจ.เอสจี แคปปิตอล      688.71  3,415.99   0.11 
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย ์      169,777.51   5.55 
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        
   บมจ. คาราบาวกรุ๊ป      246.90  23,887.58   0.78 
   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร      1,244.80  30,871.04   1.01 
   บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป      1,950.70  32,966.83   1.08 
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      3,268.56  105,411.06   3.45 
   บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย      290.40 3,746.16   0.12 
   บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น      520.24  15,607.32   0.51 
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม      212,489.99   6.95 
  ก�รแพทย ์        
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ      4,299.40  124,682.60   4.08 
   บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล      1,282.60  26,293.30   0.86 
   บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์      38.40   8,140.80   0.27 
  รวมก�รแพทย ์      159,116.70   5.21 

 กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม       
     จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%     จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  
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 กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม       
   

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
 

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

  ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร        
   บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป      1,946.40  8,719.87   0.29 
   บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา      822.50  41,330.63   1.35 
  รวมก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร       50,050.50   1.64 
  ประกันภัยและประกันชีวิต        
   บมจ.ไทยประกันชีวิต      1,484.70  22,122.03   0.72 
  บรรจุภัณฑ ์        
   บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง      841.90  47,998.30   1.57 
  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์        
   บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา      1,468.50  104,263.50   3.41 
   บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป     1,592.70  10,034.01   0.33 
   บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      20,060.80  81,848.06   2.68 
   บมจ.ศุภาลัย     1,008.70  24,511.41   0.80 
   บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน     1,980.30  42,180.39   1.38 
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์       262,837.37   8.60 
  ขนส่งและโลจิสติกส ์        
   บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ     3,000.90  29,408.82   0.96 
   บมจ.ท่าอากาศยานไทย      2,435.50  182,662.50   5.97 
   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์      4,810.50  40,408.20   1.32 
   บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น      4,599.60  14,074.78   0.46 
  รวมขนส่งและโลจิสติกส ์      266,554.30   8.71 
  ชิ้นส่วนอุตส�หกรรมและเครื่องจักร        
   บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น      14,274.30  35,687.75   1.17 
  บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง        
   บมจ.ช.การช่าง      2,640.44  64,162.62   2.10 
 รวมหุ้นส�มัญ และทรัสต์       3,058,809.79   100.00 
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน      3,058,809.79   100.00 
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 3,025,105,578.79 บ�ท)    3,058,809.79   100.00 
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

  บ�ท                

ร�ยได้
     รายได้เงินปันผล 32,191,139.49 
     รายได้ดอกเบี้ย  6,344.20 
          รวมรายได้  32,197,483.69 
ค่�ใช้จ่�ย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 32,372,697.80 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  690,617.61 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   2,071,852.71 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   54,947.92 
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 2,130,141.73 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  139,346.34 
          รวมค่าใช้จ่าย  37,459,604.11 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  (5,262,120.42)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  56,489,353.00 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 101,849,467.66 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 158,338,820.66 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 153,076,700.24 
หัก ภาษีเงินได้  872.08 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้   153,075,828.16  
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ          3,433,124,008.74   104.53  
หุ้นส�มัญและทรัสต ์                           
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ            
 -ธน�ค�ร                            
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  147,097,200.00   4.48 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   156,851,500.00   4.78 
  บมจ.เอสซีบี เอกซ์  142,053,200.00   4.33 
 -วัสดุก่อสร้�ง    
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   61,765,200.00   1.88 
  บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  8,130,375.00   0.25 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    
  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   14,345,100.00   0.44 
  บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส   8,150,000.00   0.25 
 -พ�ณิชย์    
  บมจ.สยามแม็คโคร  45,032,000.00   1.37 
  บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น - 4,792,450.00   0.15 
  บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  62,169,250.00   1.89 
  บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  50,626,352.00   1.54 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์   41,327,650.00   1.26 
  บมจ.ซีพี ออลล์  175,620,900.00   5.35 
  บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)   28,366,015.00   0.86 
 -เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  158,223,000.00   4.82 
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  27,428,225.00   0.84 
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
  บมจ.เน็กซ์ พอยท์  9,087,780.00   0.28 
  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  1,884,900.00   0.06 
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  14,145,300.00   0.43 
 -พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    
  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์   17,460,000.00   0.53 
  บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  43,727,000.00   1.33 
  บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  97,590,837.50   2.97 
  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  6,785,325.00   0.21 
  บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  28,489,820.00   0.87 
  บมจ.ปตท. นำ้ามันและการค้าปลีก  47,207,300.00   1.44 
  บมจ.ปตท.  120,531,250.00   3.67 
  บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม  109,059,350.00   3.32 
  บมจ.ไทยออยล์  31,458,375.00   0.96 
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

 -สื่อและสิ่งพิมพ์    
  บมจ.วีจีไอ  46,548,172.00   1.42 
  บมจ. แพลน บี มีเดีย   40,318,912.00   1.23 
  บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  21,751,995.00   0.66 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์    
  บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์   77,791,300.00   2.37 
  บมจ.เงินติดล้อ  38,094,471.00   1.16 
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  50,475,750.00   1.54 
  บมจ.เอสจี แคปปิตอล - 3,415,991.68   0.10 
 -อ�ห�รและเครื่องดื่ม    
  บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย  3,746,160.00   0.11 
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป   32,966,830.00   1.00 
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  30,871,040.00  0.94 
  บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  23,887,575.00   0.73 
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   105,411,060.00   3.21 
  บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น -  15,607,320.00    0.48 
 -ก�รแพทย์    
  บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์  8,140,800.00   0.25 
  บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล  26,293,300.00   0.80 
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  124,682,600.00   3.80 
 -ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร    
  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  41,330,625.00   1.26 
  บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป  8,719,872.00   0.27 
 -ประกันภัยและประกันชีวิต    
  บมจ.ไทยประกันชีวิต - 22,122,030.00   0.67  
 -ชิ้นส่วนอุตส�หกรรมและเครื่องจักร    
  บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น   35,685,750.00   1.09 
 -บรรจุภัณฑ์    
  บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  47,988,300.00   1.46 
 -บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    
  บมจ.ช.การช่าง   64,162,619.10   1.95 
 -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์    
  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  104,263,500.00   3.17 
  บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  10,034,010.00   0.31 
  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน   42,180,390.00   1.28 
  บมจ. ศุภาลัย  24,511,410.00   0.75 
  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  81,848,064.00   2.49 
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  182,662,500.00  5.56 
  บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  14,074,776.00   0.43 
  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  29,408,820.00   0.90 
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  40,408,200.00   1.23 
เงินฝ�ก   374,314,211.46   11.40 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (148,681,576.03) (4.53)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  3,284,442,432.71  บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 22.66%  
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(*) คำาอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”
 CG Scoring คือการวัดผลการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
 โดยกรอบในการพิจารณาและนำ้าหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15%
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10%
 3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20%
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20%
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35%

โดย IOD จะทำาการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี”            

“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง 

  ช่วงคะแนน  สัญลักษณ์ ความหมาย

  SCORE Range Number of Logo     

  90-100      ดีเลิศ    

   80-89       ดีมาก    

  70-79      ดี    

  60-69     ดีพอใช้    

  50-59    ผ่าน    

  ตำ่ากว่า 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)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น    374,314,211.46   11.40 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A2   10,522,327.01 
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A2   362,754,302.74 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)   1,037,581.71  
      
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก
 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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สัดส่วนก�รลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565

  

 
     
 

* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อ่ืน (เช่น ลูกหน้ีจากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) -  
 หน้ีสิน (เช่น เจ้าหน้ีจากการซ้ือหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)

   

พลังงานและสาธารณูปโภค
  15.29%

อาหารและเครื่องดื่ม
6.47%

พาณิชย์
12.42%

ธนาคาร
13.59%

เงินทุนและหลักทรัพย์
5.17%

ขนส่งและโลจิสติกส์
8.12%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

5.65%

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

8.00%

เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง*
  25.29%
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 

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

 1 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำากัด   463,464.01  21.76%

 2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำากัด   415,672.77  19.51%

 3 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)   345,528.37  16.22%

 4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)   152,191.37  7.14%

 5 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำากัด (มหาชน)   130,352.60  6.12%

 6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)   125,107.03  5.87%

 7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด   95,118.40  4.47%

 8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน)   70,103.22  3.29%

 9 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำากัด   64,067.15  3.01%

 10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)   56,737.82  2.66%

 11 อื่นๆ   211,798.99  9.94%

  รวม   2,130,141.73  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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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  1.80 3.50 2.75 1.25 0.66 0.60 0.30 

วัน XD  2/8/36 21/7/37 8/8/38 6/8/39 30/6/46 31/12/46 30/6/47

วันจ่�ยเงินปันผล  25/8/36 6/9/37 6/9/38 3/9/39 28/7/46 19/1/47 28/7/47

ครั้งที ่  8 9 10 11 12 13 14
บ�ท/หน่วย  1.38 0.55 0.51 0.15 0.93 2.25 0.53 

วัน XD  30/6/48 3/1/49 30/6/49 3/1/50 2/7/50 2/1/51 4/1/53

วันจ่�ยเงินปันผล  28/7/48 30/1/49 28/7/49 29/1/50 27/7/50 28/1/51 28/1/53

ครั้งที ่  15 16 17 18 19 20 21 
บ�ท/หน่วย  0.82 2.00 1.00 1.00 1.05 1.08 0.40  

วัน XD  30/6/53 4/1/54 30/6/54 2/7/55 2/1/56 2/7/56 05/1/58 

วันจ่�ยเงินปันผล  29/7/53 14/1/54 14/7/54 13/7/55 14/1/56 12/7/56 14/1/58 

ครั้งที ่  22 23  24 25 26 27 28 
บ�ท/หน่วย  0.19 1.05  1.00 1.00 0.21 0.43 0.26  

วัน XD  30/6/58 4/1/60 30/6/60 3/1/61 1/7/62 4/1/65 3/1/66

วันจ่�ยเงินปันผล  14/7/58 13/1/60  14/7/60 12/1/61 12/7/62 14/1/65 13/1/66

ครั้งที ่  รวม 
บ�ท/หน่วย  28.60  

วัน XD 

วันจ่�ยเงินปันผล  
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ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน
สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2565

  1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com
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(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น
      

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

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) X X - -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำากัด X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด  X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำากัด X X X -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำากัด X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) X X - -

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

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด X X - -

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




