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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล   
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ 2566



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	20	ซีเล็คท์หุ้น
ระยะย�วปันผล	(K	20	Select	LTF	:	K20SLTF)	เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วน
ก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	 1	 กันย�ยน	 2565	 ถึงวันท่ี																				
28	กุมภ�พันธ์	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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กองทุนเปดเค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล 
(K 20 Select LTF : K20SLTF) 

 
การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 
 
การแบงชนดิหนวยลงทุน มีท้ังหมด 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ชนิด LTF : K20SLTF-C(L)  

*กองทุนนี้ไมเปดใหซื้อเพิ่มเติมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 
2. ชนิดจายเงินปนผล : K20SLTF-A(D) 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 มิถุนายน 2550 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน – 31 สิงหาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตรา
สารทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีอางอิง
กับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีท่ีอางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของ
บริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ท่ีอางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะ
การลงทุนสุทธิในทรัพยสินขางตนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

เวนแตในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ ดังตอไปนี้ และบริษัทจัดการไดแจงเหตุการณ ท่ีเกิดขึ้นดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการพิทักษผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอยางเต็มท่ี โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในทรัพยสินขางตนโดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีนอยกวารอยละ 65 ได  

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

จัดการไมสามารถปรับการลงทุนไดทันกอนส้ินปบัญชี  
 

เงินทุนสวนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสาร
ทางการเงิน เงินฝาก และสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) รวมท้ังหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย 
ก.ล.ต.  
 

ท้ังนี้ ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนจะลงทุนในหุนจํานวนไมเกิน 20 บริษัท โดยจะเนนลงทุนในหลักทรัพย
ท่ีมีปจจัยพื้นฐานดี มีความม่ันคง และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยง อนึ่ง กองทุนจะไม
ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับลักษณะพเิศษ  

กองทุนรวมตราสารแหงทุนท่ีนําเงินท่ีไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหุนสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุนของ
บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีอางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวม
ดัชนีท่ีอางอิงกับผลตอบแทนหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ที่อางอิงกับผลตอบแทนหุน
หรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพยสินขางตนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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นโยบายการจายเงินปนผล  

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสะสม
และการจายเงินปนผลไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีท่ีจายเงินปนผลนั้น โดยในการจายเงินปนผลใน
แตละครั้งจะพิจารณาจายเงินปนผลตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

1. จายจากเงินปนผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรับจากทรัพยสินของกองทุน  
2. จายในอัตราไมเกินรอยละ 30 ของกําไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ประจําแตละงวดบัญชีแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการท่ีจะไมจายเงินปนผล ในกรณีท่ีเงินปนผลตอหนวยท่ี

คํานวณไดต่ํากวา 0.25 บาท  
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	 ณ	สิ้นเดือนกุมภ�พันธ์	 2566	กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	
91.68	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ	
(Overweight)	 ได้แก่	 ขนส่งและโลจิสติกส์	 ธน�ค�ร	 บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	 ชิ้นส่วน
อุตส�หกรรมและเครื่องจักร	พ�ณิชย์	เงินทุนและหลักทรัพย์	หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุน
ใกล้เคียงกับสัดส่วนของตล�ดฯ	 (Neutral)	 ได้แก่	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 อ�ห�รและเครื่องดื่ม	 หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่�
สัดส่วนของตล�ดฯ	 (Underweight)	 ได้แก่	 พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 ก�รแพทย์	 พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ณ	สิ้นเดือนกุมภ�พันธ์	 2566	กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	
91.68	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ	 ณ	 สิ้นเดือนสิงห�คม	 2565												
ซึ่งกองทุนลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	 87.06	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 โดยหมวด
อุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น	ได้แก่	พ�ณิชย์	ก�รแพทย์	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	อ�ห�รและเครื่องดื่ม	ขนส่งและโลจิสติ
กส์	ชิ้นส่วนอุตส�หกรรมและเครื่องจักร	บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	และปรับลดก�รลงทุนในหมวด	
เงินทุนและหลักทรัพย์	ธน�ค�ร	พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	ประกันภัยและประกันชีวิต		

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 ไม่มี



  5    

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K 20 Select LTF-A(D)

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 -3.449.200.88
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.5317.678.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 11.8913.4921.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 11.0212.0519.17
*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 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 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.)

*02/07/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.77-8.07-4.02-2.40-4.05
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 9.95-0.99-0.03-0.40-2.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 14.5311.148.967.807.40
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 13.0910.608.817.977.61

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K 20 Select LTF-A(D)

  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. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K 20 Select LTF-A(D)

  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. 



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566

*		ตัวชี้วัด
	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)
	 ผลตอบแทน/คว�มผันผวนของตัวชี้วัดสำ�หรับช่วงเวล�ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี	พ.ศ.2545	จะแสดงค่�	N/A	เนื่องจ�กไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม	(Total	Return	Index)	ในช่วงระยะเวล�ดังกล่�ว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	20	ซีเล็คท์หุ้นระยะย�วปันผล-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
Fund Performance of K 20 Select LTF-C(L)

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 -3.249.31-9.587.22-14.1716.9918.411.8618.14-12.08
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 11.8913.4829.4110.3813.048.4814.9714.0414.6423.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 11.0212.0529.929.4012.056.4314.2113.7313.0320.92

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 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.)

*28/06/2007

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.771.16-4.031.23-7.85-3.94-2.36-4.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 8.613.710.649.74-0.99-0.03-0.40-2.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 20.0116.4717.0519.1811.148.967.807.40
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.3215.5516.6618.9510.608.817.977.61

  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. 



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566

*		ตัวชี้วัด
	 ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	TRI)
	 ผลตอบแทน/คว�มผันผวนของตัวชี้วัดสำ�หรับช่วงเวล�ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี	พ.ศ.2545	จะแสดงค่�	N/A	เนื่องจ�กไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม	(Total	Return	Index)	ในช่วงระยะเวล�ดังกล่�ว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	20	ซีเล็คท์หุ้นระยะย�วปันผล-C	ชนิด	LTF

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 12,179,074,440.50	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 1,009,266,494.12	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 	71,908,630.17	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	159,275.72	
	 จ�กเงินปันผล	 	55,662,443.10	
	 จ�กก�รข�ยหน่วยลงทุนรอจัดสรร	 		3,141.74	
รวมสินทรัพย	์ 	13,316,074,425.35	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 		9,392,025.47	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 	21,332,024.54	
หนี้สินอื่น	 	 	869,591.17	
รวมหนี้สิน	 	 31,593,641.18	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 13,284,480,784.17	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 8,969,481,225.38	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	4,966,850,898.64	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 		(651,851,339.85)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 13,284,480,784.17		

 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำานวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดจ่ายเงินปันผล  			 15,964,789.64		 1,084,979.4202		 		14.7143	
ชนิด LTF	 13,268,515,994.53		 		895,863,143.1182		 		14.8108	



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
  ธนาคาร    
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	3,680.40		 504,214.80		 	4.14	
		 	 บมจ.เอสซีบี	เอกซ์	 	10,136.80		 1,054,227.20		 	8.66	
  รวมธนาคาร	 		 1,558,442.00		 	12.80	
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	7,600.00		 359,100.00		 	2.95	
   พาณิชย ์    
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 9,911.20		 614,494.40		 	5.05	
		 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	10,900.00		 487,775.00		 	4.01	
		 	 บมจ.สย�มแม็คโคร	 	11,539.70		 464,472.92		 	3.81	
  รวมพาณิชย	์ 	 1,566,742.32		 	12.87	
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	5,373.60		 	1,085,467.20		 	8.91	
  พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์์	 	21,710.00		 1,139,775.00		 	9.36	
		 	 บมจ.ไทยออยล์	 	12,340.22		 623,181.26		 	5.12	
		 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 2,000.00		 300,000.00		 	2.46	
		 	 บมจ.พลังง�นบริสุทธิ์	 3,600.00		 281,700.00		 	2.31	
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค	 	 2,344,656.26		 	19.25	
  เงินทุนและหลักทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 	47,031.10		 696,060.28		 	5.72	
  อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	28,778.20		 964,069.70		 	7.92	
  การแพทย ์    
	 	 	 บมจ.บ�งกอก	เชน	ฮอสปิทอล	 	19,500.00		 388,050.00		 	3.19	
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	4,300.00		 302,075.00		 	2.48	
		 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	67,012.60		 264,029.64		 	2.17	
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 	 566,104.64		 	4.65	
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  ขนส่งและโลจิสติกส ์    
	 	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	16,905.10		 1,229,846.02		 	10.10	
		 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 83,178.70		 669,588.54		 	5.50	
  รวมขนส่งและโลจิสติกส	์ 	 1,899,434.56		 	15.60	
  ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร    
	 	 	 บมจ.สต�ร์ค	คอร์เปอเรชั่น	 139,204.00		 331,305.52		 	2.72	
  บริการรับเหมาก่อสร้าง    
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 19,701.50		 419,641.95		 	3.45	
  รวมหุ้นสามัญ และทรัสต	์ 	 12,179,074.43		 	100.00	
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 12,179,074.43		 	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 12,752,710,935.63 บาท)  12,179,074.43   100.00 

กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
    
                                                                          บาท
รายได้
					ร�ยได้เงินปันผล	 141,927,087.04	
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 501,219.68	
										รวมร�ยได้	 142,428,306.72	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 129,862,159.00	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	2,077,794.54	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	8,904,833.75	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 		56,283.75	
					ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 	13,408,889.27	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 	540,447.26	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	154,850,407.57	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (12,422,100.85)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(596,427,001.95)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	61,158,454.88	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (535,268,547.07)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	(547,690,647.92)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 75,182.95	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 		(547,765,830.87)
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ      	 	 		13,188,200,210.33		 	99.28		
หุ้นสามัญ และทรัสต์                            
	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ												
 ธนาคาร    
	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 504,214,800.00		 	3.80	
	 	 บมจ.เอสซีบี	เอกซ์	 	 1,054,227,200.00		 	7.94	
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    
	 	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 359,100,000.00		 	2.70	
 พาณิชย์    
	 	 บมจ.สย�มแม็คโคร	 -	 	464,472,925.00		 	3.50	
	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 	614,494,400.00		 	4.63	
	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 	487,775,000.00		 	3.67	
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 1,085,467,200.00		 	8.17	
 พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 บมจ.พลังง�นบริสุทธิ์		 	 281,700,000.00		 	2.12	
	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 1,139,775,000.00		 	8.58	
	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 	300,000,000.00		 	2.26	
	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 623,181,261.50		 	4.69	
 เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 	 	696,060,280.00		 	5.24	
 อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	964,069,700.00		 	7.26	
 การแพทย์    
	 	 บมจ.	บ�งกอก	เชน	ฮอสปิทอล	 	 	388,050,000.00		 	2.92	
 ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร    
	 	 บมจ.สต�ร์ค	คอร์เปอเรชั่น	 	 	331,305,520.00		 	2.49	
 บริการรับเหมาก่อสร้าง    
	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	419,641,950.00		 	3.16	
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 264,029,644.00		 	1.99	
	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	302,075,000.00		 	2.27	



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

14  

 ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 -	 	669,588,535.00		 	5.04	
	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 1,229,846,025.00		 	9.26	
เงินฝาก 	 	 1,009,425,769.83		 	7.60	
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 95,980,573.84		 	0.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  13,284,480,784.17  บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 35.85%  

       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV
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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	 	 1,009,425,769.83	 7.60	
	 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�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 9,457,884.14
2	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 999,967,885.69
 
                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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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  

 
     
 

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	+	สินทรัพย์อ่ืน	(เช่น	ลูกหน้ีจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี)	-		
	 หน้ีสิน	(เช่น	เจ้�หน้ีจ�กก�รซ้ือหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

ธน�ค�ร
11.74%

พ�ณิชย์
11.80%	

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
7.26%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
17.65%

ขนส่งและโลจิสติกส์
14.30%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
4.26%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร

8.17%

เงินสด	สินทรัพย์สภ�พคล่อง	และอื่นๆ*
19.58%

เงินทุนและหลักทรัพย์
5.24%
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		3,688,692.04		 27.51%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		1,541,033.24		 11.49%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		1,433,461.11		 10.69%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		991,150.28		 7.39%

	 5	 บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		851,169.08		 6.35%

	 6	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		843,019.51		 6.29%

	 7	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		791,635.69		 5.90%

	 8	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 		748,285.78		 5.58%

 9 บริษัท	หลักทรัพย์	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		585,917.42		 4.37%

	 10	 บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		406,882.20		 3.03%

	 11	 อื่นๆ	 		1,527,642.92		 11.39%

  รวม   13,408,889.27  100.00%

อันดับ  ชื่อ



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K20LTF-C(L)

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บาท/หน่วย	 	 0.19	 0.12	 1.00	 0.08	 0.30	 0.53	 0.13

วัน XD	 	29/2/51	 2/3/53	 31/3/53	 28/2/54	 31/8/54	 28/2/55	 31/8/55

วันจ่ายเงินปันผล	 	27/3/51	 29/3/53	 24/9/53	 14/3/54	 14/9/54	 14/3/55	 14/9/55

ครั้งที	่ 	 8	 9							 10	 11	 12	 13	 14
บาท/หน่วย	 	 0.90	 0.11	 0.53	 0.30	 0.27	 0.77	 0.45	

วัน XD	 	28/2/56	 28/2/57	 1/9/57	 2/3/58	 29/2/59	 31/8/59	 31/8/60

วันจ่ายเงินปันผล	 	14/3/56	 14/3/57	 12/9/57	 13/3/58	 14/3/59	 14/9/59	 14/9/60

ครั้งที	่ 	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 รวม

บาท/หน่วย	 	 0.79	 0.11	 0.30	 0.13	 0.17	 0.19	 7.37	

วัน XD	 	28/2/61	 28/2/62	 2/9/62	 1/3/64	 31/8/64	 28/2/65	

วันจ่ายเงินปันผล	 	14/3/61	 14/3/62	 13/9/62	 15/3/64	 14/9/64	 14/3/65

ประวัติการจ่ายเงินปันผล K20LTF-A(D)

ครั้งที	่ 	 1	 2	 รวม
บาท/หน่วย	 	 0.36	 0.18	 0.54

วัน XD	 	1/3/64	 28/2/65

วันจ่ายเงินปันผล	 	15/3/64		 14/3/65



กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	 	 1.	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 

	 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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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	 -	 -

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	มีน�คม	2565	-	28	กุมภ�พันธ์	2566)
 




