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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เซ็ท 50 หุนระยะยาว
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2565



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	เซ็ท	50	หุ้นระยะย�ว	
(K	SET50	LTF	:	KS50LTF)	เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจน
งบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	ตุล�คม	2564	ถึงวันท่ี	31	มีน�คม	2565
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว  
(K SET50 LTF : KS50LTF) 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ชนิด LTF : KS50LTF-C(L)  

*กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
2. ชนิดสะสมมูลค่า : KS50LTF-A(A) 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) 

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2559 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี 
SET50 ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 
กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 กองทุนรวมดัชนี
ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับ
ผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (Index 
Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซึ่งในปัจจุบันบริษัท
จัดการใช้ระบบภายในที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออกจากกองทุนในแต่ละวัน ระบบจะดึง
ข้อมูลของดัชนี SET50 ณ ปัจจุบัน เพื่อค านวณปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่ละตัวจากข้อมูลมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นสามัญที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่จะน ามาใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี 
SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น  

ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการค านวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆที่ใช้วัดผลตอบแทนของ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากเกิด
กรณีใดๆที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกดัชนีที่กองทุนจะใช้อ้างอิงในการสร้ างผลตอบแทน
เป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 หรือลดความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจาก
การลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินลงทุนมีจ านวนน้อย เมื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์แล้ว 
อาจท าให้มูลค่าการลงทุนในบางหลักทรัพย์น้อยมาก จนส่งผลให้กองทุนไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้
ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยใช้เงิน
ลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์  
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กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึง
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ทั้งนี้ กองทุน
อาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด(Unlisted) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด และ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น  
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

	 กองทุนมีนโยบ�ยในก�รสร้�งผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี	 SET50	
โดยใช้กลยุทธ์ก�รบริห�รกองทุนเชิงรับ	 โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นส�มัญจดทะเบียนใน
ตล�ดหลกัทรพัย์ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของดชัน	ีSET50	โดย	ณ	สิน้เดอืนมนี�คม	2565	กองทนุมสีดัส่วน
ก�รลงทนุในตร�ส�รทนุประม�ณร้อยละ	 98.73	 ของมลูค่�ทรพัย์สนิสทุธ	ิ หมวดอตุส�หกรรมที่
กองทนุลงทนุสงูสดุ	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	พลงัง�นและส�ธ�รณปูโภค	ธน�ค�ร	พ�ณชิย์	เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	ขนส่งและโลจสิตกิส์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทุนปรับก�รลงทุนในหุ้นและสัดส่วนก�รลงทุนต�มหุ้นที่ถูกนำ�ม�คำ�นวณดัชนี	 SET50	
ซึ่งมีก�รปรับปรุงทุก	6	 เดือน	โดยในระหว่�งรอบบัญชี	1	ตุล�คม	2564	-	31	มีน�คม	2565						
มีก�รเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในก�รคำ�นวณดัชนี	SET50	ดังนี้
	 สำ�หรับช่วง	 1	 กรกฎ�คม	 2564-	 31	 ธันว�คม	 2564	 หุ้นเข้�คำ�นวณดัชนีคือ	 IRPC							
KCE	STA	และ	STGT	หุ้นออกจ�กก�รคำ�นวณดัชนีคือ	AWC	BAM	TOA	และ	VGI
	 สำ�หรับช่วง	 1	 มกร�คม	 2565	 -	 30	 มิถุน�ยน	 2565	 หุ้นเข้�คำ�นวณดัชนีคือ	 AWC					
BANPU	และ	TIDLOR	หุ้นออกจ�กก�รคำ�นวณดัชนีคือ	BJC	DELTA	และ	STA

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K SET50 LTF-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 11.212.83
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 11.762.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 13.7822.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.8823.02
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565/Performance as of 31 Mar 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.)

*02/07/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 10.277.246.403.743.74
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 10.597.906.823.883.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 16.6512.5111.7611.9911.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.7212.6011.8512.1012.10

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

1
2

-0.65 % ต่อปี (% p.a.)
0.16 % ต่อปี (% p.a.)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K SET50 LTF-A(A)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

  Benchmark
   SET50 TRI

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

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

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

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K SET50 LTF-A(A)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

  Benchmark
   SET50 TRI

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

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

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

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

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



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว -A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

		 Tracking	Difference	(TD)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	Tracking	Difference	(TD)	 (0.65)	 ต่อปี	(%	p.a.)1

	 Tracking	Error	(TE)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	Tracking	Error	(TE)		 0.16	 ต่อปี	(%	p.a.)2

*		ตัวชี้วัด
	 	 ดัชนีผลตอบแทนรวม	SET50		(SET	50	TRI)
	 หม�ยเหตุ
	 สำ�หรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รเชิงรับ	 (Passive	Management	Stratege)	บริษัทจัดก�รจะเปิดเผยข้อมูล	Tracking	Difference	
และ	Tracking	Error	เพิ่มเติม
	 1.	Tracking	Difference	(TD)	คือ	ค่�ส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้�งอิงของกองทุน
	 2.	Tracking	Error	(TE)	คือ	ค่�คว�มผันผวนของส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้�งอิงของกองทุน
	 ซึ่งค่�ทั้ง	2	จะแสดงให้เห็นว่�กองทุนส�ม�รถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนนีอ้�งอิงม�กน้อยเพียงใด	ห�กค่�	TD	และ	TE	ยิ่งตำ่�	แสดงว่�	
กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้�งม�ก

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	เซ็ท	50	หุ้นระยะย�ว	-A	ชนิดสะสมมูลค่�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
Fund Performance of K SET50 LTF-C(L)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 10.79-13.424.26-5.9719.913.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 11.76-12.385.29-5.2321.524.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 13.7833.7910.4813.427.357.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.8834.1610.5613.577.468.60
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565/Performance as of 31 Mar 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.)

*23/11/2016

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.572.42-0.456.956.303.673.67
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.833.440.557.906.823.883.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 17.8718.3822.0112.5111.7611.9911.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.0718.5722.2412.6011.8512.1012.10

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

1
2

-0.93 % ต่อปี (% p.a.)
0.15 % ต่อปี (% p.a.)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
Fund Performance of K SET50 LTF-C(L)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

  Benchmark
   SET50 TRI

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

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

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

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
Fund Performance of K SET50 LTF-C(L)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

  Benchmark
   SET50 TRI

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

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

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

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

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



กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว -C ชนิด LTF
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2564

	 Tracking	Difference	(TD)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	Tracking	Difference	(TD)	(0.93)	 ต่อปี	(%	p.a.)1

	 Tracking	Error	(TE)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	Tracking	Error	(TE)		 	0.15		ต่อปี	(%	p.a.)2

*		ตัวชี้วัด
	 	 ดัชนีผลตอบแทนรวม	SET50		(SET50	TRI)
   หมายเหตุ
	 สำ�หรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รเชิงรับ	 (Passive	Management	Stratege)	บริษัทจัดก�รจะเปิดเผยข้อมูล	Tracking	Difference	
และ	Tracking	Error	เพิ่มเติม
	 1.	Tracking	Difference	(TD)	คือ	ค่�ส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้�งอิงของกองทุน
	 2.	Tracking	Error	(TE)	คือ	ค่�คว�มผันผวนของส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้�งอิงของกองทุน
	 ซึ่งค่�ทั้ง	2	จะแสดงให้เห็นว่�กองทุนส�ม�รถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนนีอ้�งอิงม�กน้อยเพียงใด	ห�กค่�	TD	และ	TE	ยิ่งตำ่�	แสดงว่�	
กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้�งม�ก

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	เซ็ท	50	หุ้นระยะย�ว-C	ชนิด	LTF

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
  บาท
   สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 1,868,166,970.75	

เงินฝ�กธน�ค�ร	 	13,194,467.64	

ลูกหนี้	 	 	 	

	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 961,345.31	

	 จ�กดอกเบี้ย	 1,103.82	

	 จ�กเงินปันผล	 17,061,759.68	

รวมสินทรัพย์ 	 	1,899,385,647.20	

 หนี้สิน   

เจ้�หนี้	 	 	 	

	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 1,102,754.72	

	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,541,907.44	

	 จ�กค่�ธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1.51	

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,263,222.06	

หนี้สินอื่น	 	 26,028.98	

รวมหนี้สิน	 	 3,933,914.71	

สินทรัพย์สุทธิ 1,895,451,732.49	

 สินทรัพย์สุทธ ิ  

ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,570,864,806.13	

กำ�ไรสะสม   

	 บัญชีปรับสมดุล	 312,541,944.85	

	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 12,044,981.51	

สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,895,451,732.49

ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำานวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดจ่ายเงินปันผล	 		7,828,354.49		 		640,472.6427		 		12.2227	

ชนิด LTF	 1,887,623,378.00		 		156,446,007.9705		 		12.0656	
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กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
  ธนาคาร
	 	 	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)	 515.90	 58,812.60	 3.15
		 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 121.60	 12,220.80	 0.65
		 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 290.00	 39,730.00	 2.13
		 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 2,123.30		 29,301.54	 1.57
		 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 360.00	 58,140.00	 3.11
		 	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 14,679.20		 19,376.54	 1.04
  รวมธนาคาร	 	 217,581.48	 11.65
  วัสดุก่อสร้าง    
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 182.30	 69,820.90	 3.74
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 685.00	 34,763.75	 1.86
		 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 853.00	 39,664.50	 2.12
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ	์ 	 74,428.25	 3.98
  พาณิชย ์    
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 1,364.70		 88,705.50	 4.75
		 	 บมจ.ตอมเซเว่น	 364.60	 15,677.80	 0.84
		 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 916.20	 36,418.95	 1.95
		 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 699.15	 15,940.51	 0.85
		 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 1,998.00		 31,768.20	 1.70
  รวมพาณิชย	์ 	 188,510.96	 10.09
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 5,069.40		 26,107.41	 1.40
		 	 บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 359.70		 17,715.22	 0.95
		 	 บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์	 487.20	 37,879.80	 2.03
		 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 451.80	 105,269.40	 5.63
  รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 186,971.83	 10.01
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 179.50	 11,757.25	 0.63
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  พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 1,782.57	 91,356.71	 4.89
		 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 428.43	 30,953.71	 1.66
		 	 บมจ.บี.กริม	เพ�เวอร์	 396.00	 13,959.00	 0.75
		 	 บมจ.ไทยออยล์	 309.90	 16,037.33	 0.86
		 	 บมจ.บ้�นปู	 1,027.90		 11,306.90	 0.61
		 	 บมจ.ปตท.	 4,339.40		 167,066.90	 8.94
		 	 บมจ.ปตท.นำ้�มันและก�รค้�ปลีก	 1,823.04	 45,576.07	 2.44
		 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 603.10	 86,846.40	 4.65
		 	 บมจ.ผลิตไฟฟ้�	 80.00	 13,600.00	 0.73
		 	 บมจ.พลังง�นบริสุทธิ์	 566.70	 55,536.60	 2.97
		 	 บมจ.ร�ช	กรุ๊ป	 220.30	 9,693.20	 0.52
		 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 3,104.40	 11,051.66	 0.59
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค	 	 552,984.48	 29.61
  เงินทุนและหลักทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.เมืองไทย	ลิสซิ่ง	 322.10	 16,910.25	 0.91
		 	 บมจ.เงินติดล้อ	 352.30	 13,563.55	 0.73
		 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 391.70	 24,089.55	 1.29
		 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 208.60	 11,890.20	 0.64
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย	์ 	 66,453.55	 3.57
  อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 	 บมจ.	ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 151.90	 16,405.20	 0.88
		 	 บมจ.	โอสถสภ�	 456.30	 17,111.25	 0.92
		 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 1,308.20		 31,527.62	 1.69
		 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 724.90	 13,700.61	 0.73
		 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 792.77	 26,557.73	 1.42
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม	 	 105,302.41	 5.64
  การแพทย ์    
	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 2,414.30		 60,357.50	 3.23
		 	 บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์	 120.80	 18,905.20	 1.01
  รวมการแพทย	์ 	 79,262.70	 4.24

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   
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กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   

  บรรจุภัณฑ ์    
	 	 	 บมจ.เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	 652.20		 39,458.10	 2.11
  ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์    
	 	 	 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย)	 435.00		 10,983.75	 0.59
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 681.80	 40,226.20	 2.15
		 	 บมจ.	แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	 	4,861.60		 24,794.16	 1.33
		 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 1,815.40		 17,246.30	 0.92
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 	 82,266.66	 4.40
  ขนส่งและโลจิสติกส ์    
	 	 	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 2,322.10		 20,202.27	 1.08
		 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 2,170.30		 143,782.38	 7.70
		 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 2,000.00		 18,400.00	 0.98
  รวมขนส่งและโลจิสติกส	์ 	 182,384.65	 9.74
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต	์ 	 1,868,166.97	 100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 1,868,166.97	 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,819,415,329.04 บาท)  1,868,166.97 100.00
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กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
					ร�ยได้เงินปันผล	 18,971,644.68	
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 2,581.26	
										รวมร�ยได้	 18,974,225.94	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 4,890,791.86	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 185,850.10	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 733,618.75	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	42,383.87	
					ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 197,179.91	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 497,943.44	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	6,547,767.93	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 12,426,458.01	
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					ร�ยได้อื่น	 6,637.40	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(32,696,950.79)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 132,818,619.84	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 100,128,306.45	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 112,554,764.46	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 387.19	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 112,554,377.27	
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน   
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ      	 	 1,881,362,542.21	 99.26
หุ้นสามัญ                            และทรัสต์
	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ												
 -ธนาคาร    
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 39,730,000.00	 2.10
	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 58,140,000.00	 3.07
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 	 29,301,540.00	 1.55
	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 58,812,600.00	 3.10
	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 12,220,800.00	 0.64
	 	 ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 19,376,544.00	 1.02
 -วัสดุก่อสร้าง  
	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		 	 69,820,900.00	 3.68
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
	 	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 34,763,750.00	 1.83	
	 	 บมจ.	อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 39,664,500.00	 2.09
 -พาณิชย์    
	 	 บมจ.	สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 15,940,506.00	 0.84
	 	 บมจ.โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 31,768,200.00	 1.68
	 	 บมจ.คอมเซเว่น	 	 15,677,800.00	 0.83
	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 88,705,500.00	 4.68
	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 36,418,950.00	 1.92
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 	 17,715,225.00	 0.93
	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 105,269,400.00	 5.55
	 	 บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์	 	 37,879,800.00	 2.00
	 	 บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	 	 26,107,410.00	 1.38
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 11,757,250.00	 0.62
 -พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 11,051,664.00	 0.58
	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 30,953,706.25	 1.63
	 	 บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 91,356,712.50	 4.82
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	 	 บมจ.ปตท.นำ้�มันและก�รค้�ปลีก	 	 45,576,075.00	 2.40
	 	 บมจ.ปตท.	 	 167,066,900.00	 8.81
	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 86,846,400.00	 4.58
	 	 บมจ.บ้�นปู	 	 11,306,900.00	 0.60
	 	 บมจ.บี.กริม	เพ�เวอร์	 	 13,959,000.00	 0.74
	 	 บมจ.พลังง�นบริสุทธิ์	 	 55,536,600.00	 2.93
	 	 บมจ.ผลิตไฟฟ้�	 	 13,600,000.00	 0.72
	 	 บมจ.ร�ช	กรุ๊ป	 	 9,693,200.00	 0.51
	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 16,037,325.00	 0.85
 -เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 11,890,200.00	 0.63
	 	 บมจ.เงินติดล้อ	 -	 13,563,550.00	 0.72
	 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 24,089,550.00	 1.27
	 	 บมจ.	เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 16,910,250.00	 0.89
 -อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 26,557,728.00	 1.40
	 	 บมจ.โอสถสภ�	 	 17,111,250.00	 0.90
	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 16,405,200.00	 0.87
	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 31,527,620.00	 1.66
	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 	 13,700,610.00	 0.72
 -การแพทย์    
	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์	 	 18,905,200.00	 1.00
	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 60,357,500.00	 3.18
  -บรรจุภัณฑ์    
	 	 บมจ.เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	 	 39,458,100.00	 2.08
 -ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์    
	 	 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย)		 	 10,983,750.00	 0.58
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
	 	 บมจ.แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	 	 24,794,160.00	 1.31
	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 40,226,200.00	 2.12
	 	 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	 	 17,246,300.00	 0.91

       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

 -ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 143,782,375.00	 7.59
	 	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 20,202,270.00	 1.07
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 18,400,000.00	 0.97
 เงินฝาก	 	 13,195,571.46	 0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 14,089,190.28	 0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,895,451,732.49 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 9.78%  
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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	2564	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	 	 13,195,571.46	 0.70
	 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),F1+(tha)	 	 1,543,865.45
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA-(tha)	 	 11,651,706.01

                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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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�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�รอ่ืนหรือตร�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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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

  

 
     
 

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	 +	 สินทรัพย์อื่น	 (เช่น	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 ค่�ใช้จ่�ย												
รอตัดบัญชี)	-	หนี้สิน	(เช่น	เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

ธน�ค�ร
11.48%

พ�ณิชย์
9.95%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	
		4.34%

ก�รแพทย์
4.18%

ขนส่งและโลจิสติกส์
	9.63%

เทคโนโลยี
ส�รสนเทศก�รสื่อส�ร

9.86%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
	29.17%

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
	5.55% เงินสดและ

สินทรัพย์สภ�พคล่อง*	
15.84%
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 		71,809.80		 36.42%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		52,707.23		 26.73%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		49,049.83		 24.88%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	

	 	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 		23,613.05		 11.98%

  รวม   197,179.91  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 4,890.79 0.27

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 185.85 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 733.62 0.04

ค่าธรรมเนียมการใชเ้ครืองหมายการคา้(Trademark Permission Fee) 417.94 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 122.78 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 6,350.97 0.35

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / K50LTF
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	 	 ไม่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com
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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	 -	 -

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำ�กัด	(มห�ชน)	 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	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X X X X

บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 X	 X	 -	 -

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

บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 -

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	เมษ�ยน	2564	-	31	มีน�คม	2565)
 




