
  1    

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุนทุนปนผล   
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 มิถุนายน 2561  



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล   
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	สตร�ทิจิค	แอคทีฟ	
หุ้นทุนปันผล	”	(K	Strategic	Active	Dividend	Equity	Fund:	K-STADE)	เพื่อร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินง�น	 ย้อนหลัง	 สัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่																							
วันที่	1	มกร�คม	2561	ถึงวันที่	30	มิถุน�ยน	2561
	 KAsset		ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท		และเร�ถือเป็นภ�รกิจ 
อันสำ�คัญยิ่ง	 ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้		 
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�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 สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล    
(K Strategic Active Dividend Equity Fund: K-STADE) 

	 *กองทุนเปิดเค	สตร�ทิจิค	แอคทีฟ	หุ้นทุนปันผล	(K	Strategic	Active	Dividend	Equity	
Fund:	K-STADE)	เปลี่ยนชื่อม�จ�ก	กองทุนเปิดรวงข้�วทวีผล	(The	Ruang	Khao	High	In-
come	Fund	:	RKF-HI)	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	29	พฤษภ�คม	2558	เป็นต้นไป	              
ประเภทโครงการ :	 กองทุนรวมตร�ส�รแห่งทุน	ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 ไม่กำ�หนดอ�ยุ
โครงก�ร	โดยเป็นกองทนุทีแ่ก้ไขประเภทม�จ�กกองทนุรวมรวงข้�วทวผีล	ซึง่เป็นกองทนุประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อ�ยุ	7	ปี	และครบอ�ยุในวันที่	22	ธันว�คม	2543	และได้เปลี่ยนประเภท
เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่	17	มกร�คม	2544	จำ�นวนเงินทุนของโครงก�ร	
5,000	ล้�นบ�ท	รอบระยะเวล�บัญชี	1	มกร�คม	ถึง	31	ธันว�คม			              
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ										
เกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งทุน	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน	 ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ท่ีกฎหม�ย	 ก.ล.ต.	 กำ�หนด	 เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์							
ดังต่อไปนี้	 และบริษัทจัดก�รได้แจ้งเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนดังกล่�วให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร									
ก.ล.ต.	ทร�บ	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่�งเต็มที่	โดยคำ�นึงถึง
และรักษ�ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน	
	 (1)	 วิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์
	 (2)	 ภ�วะสงคร�ม
	 (3)	 ร�ค�ตล�ดของหลักทรัพย์ลดลงอย่�งรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี	เป็นเหตุ
ให้บริษัทจัดก�รไม่ส�ม�รถปรับก�รลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี
	 กองทุนจะลงทุนบ�งส่วนในเงินฝ�ก	ตร�ส�รท�งก�รเงิน	ตร�ส�รแห่งหนี้	รวมทั้งหลักทรัพย์	
หรือทรัพย์สินอื่น	 หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ขัดต่อกฎหม�ย	 ก.ล.ต.	 โดยจะเน้นลงทุน										
ในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐ�นดี	มีคว�มมั่นคง	และให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสมเมื่อเทียบกับระดับ
คว�มเสี่ยง	 ทั้งนี้	 กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ												
ก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient	 Portfolio	Management)	 อย่�งไรก็ต�ม	 กองทุนจะไม่ลงทุน							
ในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	(Structured	Note)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	 จ่�ยเงินปันผลไม่เกินปีละ	 2	 ครั้ง	 ในอัตร�ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ	 90							
ของก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นประจำ�แต่ละงวดบัญชี	 ซึ่งก�รเพิ่มขึ้น													
ในสินทรพัย์สทุธจิ�กก�รดำ�เนนิง�นดงักล่�วไม่รวมถงึร�ยก�รกำ�ไรหรอืข�ดทนุสทุธจิ�กเงนิลงทนุ
ที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (Unrealized	Gain)	 ทั้งนี้	 อัตร�เงินปันผลที่จะจ่�ยเมื่อคำ�นวณเป็นจำ�นวนเงิน		
ปันผลแล้วจะต้องไม่เกินก�รเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นประจำ�งวดบัญชีที่											
จ่�ยเงนิปันผลนัน้	และบรษิทัจดัก�รอ�จพจิ�รณ�จ่�ยเงนิปันผลจ�กกำ�ไรสะสมส่วนทีไ่ม่รวมกำ�ไร
หรือข�ดทุนสุทธิจ�กเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(Unrealized	Gain)	ของกองทุนได้	อย่�งไรก็ต�ม	
บริษัทจัดก�รสงวนสิทธิในก�รที่จะไม่จ่�ยเงินปันผล	 ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำ�นวณ											
ได้ตำ่�กว่�	0.25	บ�ท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย	 	 ไม่เกิน	2.00	เก็บจริง	1.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน	 	 ไม่เกิน	1.00	เก็บจริง	ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	 1.875
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 0.05
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	 0.12

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก	 500.00		 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป	 500.00		 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน	 	 500.00	 บ�ท	
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�	 	 500.00		 บ�ท	
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 30 มิถุนายน 2561 

	 กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ																																																																																																				
ตร�ส�รทุน	ซึ่งจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนต่�งๆ	 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภ�วะก�รลงทุน
ในแต่ละช่วงเวล�	โดย	ณ	สิ้นเดือนมิถุน�ยน	2561	กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนใน	ตร�ส�รทุน
ประม�ณรอ้ยละ	95.78	ของมลูค�่ทรพัยส์นิสทุธ	ิหมวดอตุส�หกรรมทีก่องทนุลงทนุสงูกว�่สดัสว่น
ของตล�ดฯ	 (Overweight)	 ได้แก่	 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 ธน�ค�ร	 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์																																																																										
อ�ห�รและเครื่องดื่ม	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 พ�ณิชย์	 สื่อและ	 สิ่งพิมพ์																																								
หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตล�ดฯ	 (Neutral	 weight)	 ได้แก่											
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 วัสดุก่อสร้�ง	 หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่�สัดส่วน																																
ของตล�ดฯ	(Underweight)	ได้แก่	ขนส่งและโลจิสติกส์	พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

	 ณ	สิ้นเดือนมิถุน�ยน	2561	กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ก	ณ	สิ้นเดือน	ธันว�คม								
2560	หมวดอตุส�หกรรมทีล่งทนุเพิม่สงูขึน้	ไดแ้ก	่ธน�ค�ร	วสัดกุ่อสร�้ง	พลงัง�นและส�ธ�รณูปโภค	
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 พ�ณิชย์	 อ�ห�รและเคร่ืองดื่ม	 และปรับลดก�รลงทุน									
ในกลุ่ม	 สื่อและสิ่งพิมพ์	 ขนส่งและโลจิสติกส์	 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	ก�รแพทย์
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม -46.60 58.53 59.38 -5.81 35.58 -4.80 16.30 -4.69 13.48 16.54

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -47.56 63.25 40.60 -0.72 35.76 -6.70 15.32 -14.00 19.79 17.30

คว�มผันผวน	
(Standard	deviation)	
ของผลก�รดำ�เนินง�น

42.18 30.41 21.88 24.84 14.20 22.81 14.26 14.10 14.69 7.46

คว�มผันผวน	
(Standard	deviation)	
ของตัวชี้วัด

36.34 25.18 17.85 22.54 12.73 20.92 12.98 13.78 14.21 6.31

ปี
ตั้งแต่
ต้นปี

3 
เดือน

6 
เดือน

1 ปี 
(ตอ่ป)ี

3 ปี 
(ตอ่ป)ี

5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่
จัดตั้ง 
(ตอ่ป)ี

ผลตอบแทนกองทุนรวม -7.45 -6.68 -7.45 4.35 4.21 3.82 9.49 4.34

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -7.33 -9.25 -7.33 4.40 3.69 2.92 8.11 0.39

คว�มผันผวน	(Standard	
deviation)	ของผลก�ร
ดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี)

10.34 11.80 10.34 9.40 12.14 14.24 20.79 24.16

คว�มผันผวน	(Standard	
deviation)	ของตัวชี้วัด
(%	ต่อปี)

10.96 12.24 10.96 9.22 11.89 13.38 18.81 25.05

(1)	ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย	:	%	ต่อปี	

หน่วย	:	%

(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	29	มิถุน�ยน	2561
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*

สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561

*	 ตัวชี้วัด
	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)
	 ตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2560	เป็นต้นไป	กองทุน	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	
	 จะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)	เป็นตัวชี้วัดของกองทุน	โดยก่อนวันดังกล่�ว	กองทุน	
	 ใช้ดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	เป็นตัวชี้วัด	 	 	 	
	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต   
	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้	ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวม
	 ของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน	 	 	 	 	 	
       
       
       
      
 

 

ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 
สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2561

ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 
สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2561
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กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 
เกณฑ์มาตรฐาน* 

ร้อยละ 
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กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 760,015,646.50
(ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2561	เท่�กับ	797,014,583.17)

เงินฝ�กธน�ค�ร 32,555,908.29
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน

ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์ 2,616,681.73
ดอกเบี้ยค้�งรับ 7,123.64

รวมสินทรัพย์ 795,195,360.16
หนี้สิน

เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 124,368.74
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 1,532,434.74
หนี้สินอื่น 53,052.84
รวมหนี้สิน 1,709,856.32
สินทรัพย์สุทธิ 793,485,503.84

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	135,415,247.6519	หน่วย	
มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท

1,354,152,476.52

กำาไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร (2,742,466,329.13)
บัญชีปรับสมดุล 2,181,799,356.45

สินทรัพย์สุทธิ 793,485,503.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 5.8596
(ปี	2561	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนท่ีจำ�หน่�ยแล้วท้ังหมด	135,415,247.6519	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
    อัตรา วันครบ  จำานวนเงินต้น/  มูลค่า  % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย ยุติธรรม  เงินลงทุน
    %  (,000)  บาท (,000) 

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ

ธนาคาร
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 46.00 3,864.00 0.51
บมจ.ทุนธนช�ต 175.30 8,195.27 1.08
บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ 256.70 50,184.85 6.60
บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย 874.60 14,605.82 1.92
บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย 148.80 28,867.20 3.80
บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 154.90 18,355.65 2.42

รวมธนาคาร 124,072.79 16.33
วัสดุก่อสร้าง
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 91.20 37,756.80 4.97

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ.เคมีแมน 48.10 142.38 0.02
บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล 301.70 22,024.10 2.90
บมจ.วีนิไทย 430.30 10,714.47 1.41
บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส 405.50 22,201.13 2.92

รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 55,082.08 7.25
พาณิชย์
บมจ.ซีพี	ออลล์ 744.90 54,750.15 7.20
บมจ.แม็คกรุ๊ป 1,410.40 15,796.48 2.08
บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์ 1,028.90 13,787.26 1.81

รวมพาณิชย์ 84,333.89 11.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์ 533.00 28,382.25 3.73
บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส 257.90 47,711.50 6.28

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 76,093.75 10.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.ฮ�น�ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ 411.50 13,579.50 1.79
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กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
    อัตรา วันครบ  จำานวนเงินต้น/  มูลค่า  % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย ยุติธรรม  เงินลงทุน
    %  (,000)  บาท (,000) 

พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์ 4,874.20 26,320.68 3.46
บมจ.บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั่น 580.00 18,560.00 2.44
บมจ.เอสพีซีจี 391.00 7,546.30 0.99
บมจ.ไทยออยล์ 102.10 7,938.27 1.04
บมจ.ปตท. 1,317.90 63,259.20 8.32
บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม 187.30 26,315.65 3.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้� 58.50 13,104.00 1.72
บมจ.สต�ร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง 429.40 5,582.20 0.73

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 168,626.30 22.16
สื่อและสิ่งพิมพ์
บมจ.เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป 736.30 18,112.98 2.38

อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 322.00 7,792.40 1.03
บมจ.บ�งกอกแร้นซ์ 1,028.90 5,813.28 0.76
บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล 385.00 12,512.50 1.65
บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป 435.00 31,972.50 4.21

รวมอาหารและเครื่องดื่ม 58,090.68 7.65
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒน� 308.70 21,531.83 2.83
บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์ 798.60 2,459.69 0.32
บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์ 2,109.40 23,836.22 3.14
บมจ.ศุภ�ลัย 1,520.13 35,722.94 4.70
บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์) 3,099.10 25,257.67 3.32
บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น 2,276.70 7,513.11 0.99

รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 116,321.46 15.30
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ 1,066.50 7,945.43 1.05

รวมหุ้นสามัญ 760,015.66 99.98
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน 760,015.66 99.98
รวมเงินลงทุน	-	100%	(ร�ค�ทุน	797,014,583.17	บ�ท) 760,015.66 100.00



กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 

10  

กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล
งบกำาไรขาดทุน 

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย:บ�ท
รายได้จากการลงทุน

ร�ยได้ดอกเบี้ย 7,123.62

ร�ยได้จ�กเงินปันผล 19,408,808.97

รวมร�ยได้ 19,415,932.59
ค่าใช้จ่าย

ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 8,507,814.64

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 226,875.04

ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 544,500.16

ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 44,630.67

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 240,638.84

รวมค่�ใช้จ่�ย 9,564,459.35
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน 9,851,473.24
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 55,140,422.18

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (128,261,162.10)

รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (73,120,739.92)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (63,269,266.68)
กำาไรสะสมต้นปี (2,606,795,054.32)

บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (63,269,266.68)

หัก	เงินปันผลจ่�ย (72,402,008.13)

กำาไรสะสมปลายปี (2,742,466,329.13)
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        รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายละเอียดการลงทุน     

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 792,578,678.43 99.89
หุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ธนาคาร
บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ 50,184,850.00 6.32
บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย 28,867,200.00 3.64
บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย 14,605,820.00 1.84
บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 18,355,650.00 2.31
บมจ.ทุนธนช�ต 8,195,275.00 1.03
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 3,864,000.00 0.49

วัสดุก่อสร้าง
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 37,756,800.00 4.76

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ.วีนิไทย 10,714,470.00 1.35
บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล 22,024,100.00 2.78
บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส 22,201,125.00 2.80
บมจ.เคมีแมน - 142,376.00 0.02

พาณิชย์
บมจ.ซีพี	ออลล์ - 54,750,150.00 6.90
บมจ.โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์ 13,787,260.00 1.74
บมจ.แม็คกรุ๊ป 15,796,480.00 1.99

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์ 28,382,250.00 3.58
บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส 47,711,500.00 6.01

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.ฮ�น�	ไมโครอิเล็คโทรนิคส 13,579,500.00 1.71
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.ผลิตไฟฟ้� 13,104,000.00 1.65
บมจ.บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั่น 18,560,000.00 2.34
บมจ.ปตท. 63,259,200.00 7.97
บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม 26,315,650.00 3.32
บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์ - 26,320,680.00 3.32
บมจ.ไทยออยล์ 7,938,275.00 1.00
บมจ.เอสพีซีจี 7,546,300.00 0.95
บมจ.สต�ร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง 5,582,200.00 0.70

สื่อและสิ่งพิมพ์
บมจ.เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป 18,112,980.00 2.28

อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป 31,972,500.00 4.03
บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล 12,512,500.00 1.58
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 7,792,400.00 0.98
บมจ.บ�งกอกแร้นซ์ 5,813,285.00 0.73

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 23,836,220.00 3.00

บมจ.เซ็นทรัลพัฒน� 21,531,825.00 2.71
บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์) 25,257,665.00 3.18
บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์ 2,459,688.00 0.31
บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอปอร์เรชั่น 7,513,110.00 0.95
บมจ.ศุภ�ลัย 35,722,937.50 4.50

ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ 7,945,425.00 1.00

เงินฝาก 32,563,031.93 4.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 906,825.41 0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 793,485,503.84 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 54.44%
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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	2560	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	 ซ่ึงมี	 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	 	 	



กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 

14  

ประเภท ผู้ออก
วันครบ
กำาหนด

อันดับความ
น่าเชื่อถือ

ของตราสาร

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ

ผู้ออก/ค้ำาประกัน

มูลค่า
หน้าตั๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

1. เงินฝ�กธน�ค�ร ธน�ค�รซิตี้แบงก์	เอ็น	เอ N/A A2,P-1 32,386,411.98
2. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 128,116.99
3. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รยูโอบี N/A AAA(tha),F1+(tha) 48,502.96

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ 0.00	 0.00	
(ข) ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	

ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน

32,563,031.93 4.10

(ค) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ
ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)

0.00	 0.00	

(ง) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�
อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	
ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ

0.00 0.00

(จ) ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศ	สำ�นักง�น	ก.ล.ต.	
ที่	ทน.87/2558

0.00 0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถงึระดบัคว�มส�ม�รถขัน้สงูสดุในก�รชำ�ระหนีต้�มเงือ่นไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนดเมือ่
เปรียบเทียบกับผู ้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	 ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เช่ือถือ 
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้สำ�หรับอันดับ       คว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินท่ีออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณีที่		 
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์	“+”	แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถงึระดบัคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีต้�มเงือ่นไขท�งก�รเงนิต�มกำ�หนดเวล�ในระดบัทีน่�่
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน	อย่�งไรก็ดี	ระดับของคว�มน่�
เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม 
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�						 
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		ซึ่ง
กำ�หนดโดยฟิทช์	โดยอนัดบัคว�มน่�เชือ่ถอืนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัคว�มน่�เชือ่ถอืทีม่คีว�มเสีย่ง	“น้อย
ที่สุด”	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	 และโดยปกติแล้วจะ
กำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	โดยระดบัคว�มน�่เชือ่ถอืของตร�ส�รท�งก�รเงนิขัน้นีต้�่งจ�กผูอ้อกตร�ส�รหรอื
ตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย�่งไรกด็	ีก�รเปลีย่นแปลงของสถ�นก�รณห์รอืสภ�พท�งเศรษฐกจิอ�จมผีลกระทบตอ่
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีโ้ดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงนิเหล�่นีม้�กกว�่ตร�ส�ร
อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�ของ
ตร�ส�รท�งก�รเงนิเหล�่นีม้�กกว�่ตร�ส�รหนีอ้ืน่ทีไ่ดร้บัก�รจัดอนัดบัคว�มน�่เชือ่ถอืในประเภท
ที่สูงกว่�

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�นะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกันภ�ยในอนัดบัคว�มน่�เชือ่ถือข้ันหลกั	ทัง้นี	้จะไม่มกี�รระบสุญัลกัษณ์
ต่อท้�ยดงักล่�วสำ�หรบัอนัดบัคว�มน่�เชือ่ถอือนัดบั	“AAA(tha)”	หรอือนัดบัทีต่ำ�่กว่�	“CCC(tha)”	
สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว	
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Aaa	มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	Moody’s
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ								
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง						
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกจิ	และสิง่แวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุม่ทีไ่ด้รบัก�รจดัอนัดบัคว�มน่�เชือ่ถอื													
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ด	ี					
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	 มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้																														
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได	้							
รับก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู ้ออกตร�ส�รมีคว�มเส่ียงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และ																						
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 B	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ						
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร	
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน	ทั้งนี้ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	ก�รเงิน	และ
เศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ																						
ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s 
Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์ดังนี ้

P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถที่แข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดติท่ีดี	และมคีว�มส�ม�รถทีแ่ข็งแกรง่ในก�รชำ�ระภ�ระเงนิฝ�กระยะสัน้ในเวล�		ทีเ่หม�ะ
สม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณชิยท์ีไ่ดร้บัก�รจัดอันดบัเครดติที	่P-3	สำ�หรบัเงินฝ�กนัน้จะมสีถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดติในระดบัทีย่อมรบัได้	และมคีว�มส�ม�รถทีเ่พยีงพอตอ่ก�รชำ�ระภ�ระเงนิฝ�กระยะสัน้
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	“Not	Prime”	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรอืน่�กงัวลและมคีว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงนิฝ�กระยะสัน้ภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ  8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นปันผล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

  

 
     
 

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	+	หุ้นทุนอ่ืน	+	สินทรัพย์อ่ืน	(เช่น	ลูกหน้ีจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	
	 ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี)	-	หน้ีสิน	(เช่น	เจ้�หน้ีจ�กก�รซ้ือหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

อันดับ ชื่อ
ค่านายหน้า

(บาท)
อัตราส่วน
ค่านายหน้า

1 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน) 	716,194.69	 38.65%

2 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน) 	285,040.67	 15.38%

3 บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำ�กัด(มห�ชน) 	138,595.31	 7.48%

4 บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส(ประเทศไทย)	จำ�กัด 	111,231.92	 6.00%

5 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด 	91,028.50	 4.91%

6 บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด 	75,668.24	 4.08%

7 บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จำ�กัด 	70,111.62	 3.78%

8 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด 	70,111.55	 3.78%

9 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด(มห�ชน) 	55,720.34	 3.01%

10 บริษัทหลักทรัพย์	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด 	46,722.73	 2.52%

11 อื่นๆ 	192,567.98	 10.39%

รวม  1,852,993.55 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)

จำานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	(Management	Fee) 8,507.81 0.99

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(Trustee	Fee) 226.88 0.03

ค่�น�ยทะเบียน	(Registrar	Fee) 544.50 0.06

ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน	(Advisory	Fee) ไม่มี ไม่มี

ค่�ตรวจสอบบัญชี	(Audit	Fee) 44.63 0.01

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดทำ�	จัดพิมพ์	จัดส่งร�ยง�นประจำ�ปี	
(Annual	Report	Expense)

93.55 0.01

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจ่�ยเงินปันผล
(Dividend	Payment	Expense)

116.38 0.01

ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ยในช่วงเสนอ
ข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่มี ไม่มี

ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ยภ�ยหลังเสนอ
ข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่มี ไม่มี

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	(Other	Expenses)** 30.70 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)*** 9,564.45 1.11

*		 ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว	

**	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่	<	ร้อยละ	0.01	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 	

***	ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์



กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 

22  

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค สตราทีจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	 	 1.	 บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

	 	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
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

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

บ�ท/หน่วย 0.65 0.10 0.27 0.26 0.79 0.17 0.23 0.33

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

วันจ่�ยเงินปันผล 7/3/38 2/3/43 31/7/45 29/7/46 29/1/47 28/7/48 30/1/49 27/7/50

ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 15 16

บ�ท/หน่วย 0.65 0.10 0.27 0.26 0.79 0.17 0.23 0.33

วัน	XD 2/1/51 30/6/53 4/1/54 2/7/12 2/1/13 2/7/56 30/6/57 5/1/58	

วันจ่�ยเงินปันผล 28/1/51 29/7/53 14/1/54 13/7/12 14/1/13 12/7/56 14/7/57 14/1/58

ครั้งที่ 17 18 19 20 21 รวม

บ�ท/หน่วย 0.20 0.22 0.38 0.20 0.55 10.12

วัน	XD 30/6/58 30/6/59 4/1/60 30/6/60 3/1/61

วันจ่�ยเงินปันผล 14/7/58 14/7/59 13/1/60 14/7/60 12/1/61

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
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(รอบระยะเวล�บัญชี	1	พฤษภ�คม	2560	-	30	มิถุน�ยน	2561)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
      

บริษัท
กลยุทธ์การลงทุน  

บทวิเคราะห์
และข้อมูลข่าวสาร

จัด
เยี่ยมชม
บริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

บริษัทหลักทรัพย์	เอเชียพลัส	จำ�กัด	(มห�ชน) - - - -
บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้	คอร์ป	(ประเทศไทย) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์	ซี	ไอ	เอ็ม	บี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์	เครดิตสวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันซ่�	จำ�กัด - - - -
บริษัทหลักทรัพย์	เจ.พี.มอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X - -
บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X - -
บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน) X X - -
บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	ทรินิตี้	จำ�กัด	 - - - -
บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X X - -
บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จำ�กัด - - - -
บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คิน	จำ�กัด	 - - - -
บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X X - -
บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X X - -
บริษัทหลักทรัพย์	ไอ	วี	โกลบอล	จำ�กัด	(มห�ชน) - - - -
บริษัทหลักทรัพย์	อ�ร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน) X X X -




