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



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล  
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้น
ระยะยาวปันผล” (K Strategic Defensive LTF: KSDLTF) เพ่ือรายงาน ผลการดำาเนินงาน       
ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงนิของกองทนุดงักลา่วตัง้แต ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภาย
ใต ้หลกัธรรมาภบิาล พรอ้มทัง้พฒันารปูแบบการลงทนุทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที ่
ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำาหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล  
(K Strategic Defensive LTF : KSDLTF) 

 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 1 มิถุนายน 2550 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 
* บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและค าสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ ์2555 เป็นต้นไป 
เพ่ือเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งทุนซึ่ง
ผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ได้  

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
(2) ภาวะสงคราม  
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัท

จัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี  
 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
พอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตราสารทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง
การเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี มีความม่ันคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับ
ความเสี่ยง  
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม
และการจ่ายเงินปันผลไม่ท าให้เกิดผลขาดทนุสะสมในงวดบัญชีที่จา่ยเงินปันผลนั้น โดยในการจ่ายเงินปันผลใน
แตล่ะครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน  
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสม หรือการเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน

ประจ าแต่ละงวดบัญชีแล้วแตจ่ านวนใดจะต่ ากว่า  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่

ค านวณได้ต่ ากว่า 0.25 บาท  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย     
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2565 กองทนุมสีดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุประมาณร้อยละ 95.40 ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสทุธโิดยแยกหมวดหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทนุตามหมวดอุตสาหกรรม ซึง่การลงทนุ 5 อันดบัแรก 
ได้แก่ หมวดพลงังานและสาธารณปูโภคร้อยละ 26.13 หมวดธนาคารร้อยละ 12.66 หมวดขนส่งและโลจสิติ
กส์ร้อยละ 11.28 หมวดพาณชิย์ร้อยละ 8.94 และหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารร้อยละ 7.08 
และมกีารลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งคดิเป็นร้อยละ 75.27 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เป็นผลให้กองทนุมนีำา้หนกัลงทนุในตราสารทนุสทุธคิดิเป็นร้อยละ 20.13

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2565 กองทุนมสัีดส่วนการลงทุนในตราสารทนุประมาณร้อยละ 95.40 ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสทุธ ิเพิม่ขึน้เมือ่เปรียบเทยีบกบั ณ ส้ินเดอืนมถินุายน 2565 ซึง่กองทนุลงทนุในตราสารทนุประมาณ
ร้อยละ 88.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิโดยหมวดอตุสาหกรรมทีล่งทุนเพิม่สงูขึน้ ได้แก่ ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ และปรับลดการลงทุนในหมวด การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม สื่อ
และสิ่งพิมพ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เงินทุนและหลักทรัพย์ 

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี



กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

4  

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
Fund Performance of K Strategic Defensive LTF

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 2.551.13-0.79-1.990.175.38-0.40-1.35-0.262.02
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 3.314.764.682.674.193.234.393.612.524.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 11.0212.0529.929.4012.056.4314.2113.7313.0320.92

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*31/05/2007

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.160.620.200.952.551.080.532.55
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 9.055.052.044.903.537.655.193.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 9.773.814.004.303.313.173.573.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.3515.5916.6919.6911.029.609.3511.02

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
    ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  Benchmark
   SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
 for calculation in such period.

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

สิ้นสุดวันที ่30 ธันวาคม 2565

*  ตัวชี้วัด
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำาหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   

  บาท                
  สินทรัพย ์                       
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 229,792,636.94 
เงินฝากธนาคาร 2,520,761.06 
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์ 14,533,887.90 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย  19,084.07 
รวมสินทรัพย ์ 246,866,369.97 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนี 5,590,940.00 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 10,108.80 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 390,755.84 
หนี้สินอื่น 12,005.78 
รวมหนี้สิน  6,003,810.42 
สินทรัพย์สุทธ ิ 240,862,559.55 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 258,332,979.27 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (144,861,551.13)
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 127,391,131.41 
สินทรัพย์สุทธ ิ 240,862,559.55 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  9.3237 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 25,833,297.9265  
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 กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม       
   

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
 

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญและทรัสต์
  ธนาคาร
   บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป     14.30  1,419.28 0.62
   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ     49.40  7,311.20 3.18
   บมจ.ธนาคารกรุงไทย     242.88  4,298.89 1.87
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย      52.60  7,758.50 3.38
   บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต     1,726.78  2,434.75 1.06
   บมจ.เอสซีบี เอกซ์     67.80  7,254.60 3.16
  รวมธนาคาร      30,477.22 13.27
  วัสดุก่อสร้าง        
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย     20.90  7,147.80 3.11
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์        
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล     90.25  4,264.12 1.86
   บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส     98.60  4,017.95 1.75
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์      8,282.07 3.61
  พาณิชย ์        
   บมจ. ซีพี ออลล์     214.70  14,653.27 6.38
   บมจ.คอมเซเว่น     42.00  1,428.00 0.62
   บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์     83.06  1,860.52 0.81
   บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์     232.38  3,601.83 1.57
  รวมพาณิชย ์      21,543.62 9.38
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
   บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น     585.70  2,834.79 1.23
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     41.60  1,944.80 0.85
   บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     62.90  12,265.50 5.34
  รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      17,045.09 7.42
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์        
   บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)     9.90  8,217.00 3.58
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  พลังงานและสาธารณูปโภค        
   บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์     257.15  14,207.54 6.18
   บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่     49.95  3,645.99 1.59
   บมจ. บี.กริม เพาเวอร์      45.70  1,816.58 0.79
   บมจ.ไทยออยล์     41.61  2,340.28 1.02
   บมจ.บ้านปู     148.07  2,028.50 0.88
   บมจ.ปตท.     510.90  16,987.42 7.39
   บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม     71.49  12,617.46 5.49
   บมจ.ผลิตไฟฟ้า      9.40   1,621.50  0.71
   บมจ.พลังงานบริสุทธิ์      65.90  6,392.30 2.78
   บมจ.ไออาร์พีซี     364.40  1,100.49 0.48
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค      62,758.06 27.31
  เงินทุนและหลักทรัพย ์        
   บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง     38.40  1,459.20 0.64
   บมจ.เงินติดล้อ     42.53  1,254.63 0.55
   บมจ.บัตรกรุงไทย     41.40  2,442.60 1.06
   บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น     31.79  1,549.71 0.67
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย ์      6,706.14 2.92
  อาหารและเครื่องดื่ม        
   บมจ.คาราบาวกรุ๊ป     20.00  1,935.00 0.84
   บมจ.โอสถสภา     55.70  1,573.53 0.68
   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร     150.50  3,732.40 1.62
   บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป     85.88  1,451.37 0.63
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     108.11  3,486.48 1.52
   บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น     2.49  74.64 0.03
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม      12,253.42 5.32
  การแพทย ์        
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ     274.60  7,963.40 3.47
   บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์     12.30  2,607.60 1.13
  รวมการแพทย ์      10,571.00 4.60
  บรรจุภัณฑ ์        
   บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง     86.62  4,937.51 2.15

 กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม       
     จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%     จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   
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  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์        
   บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา     105.30  7,476.30 3.25
   บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป     463.30  2,918.79 1.27
   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     209.70  2,076.03 0.90
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์      12,471.12 5.42
  ขนส่งและโลจิสติกส ์        
   บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ     275.90  2,703.82 1.18
   บมจ.ท่าอากาศยานไทย     297.90  22,342.50 9.72
   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์     250.27  2,102.25 0.91
  รวมขนส่งและโลจิสติกส ์      27,148.57 11.81
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต ์      229,558.62 99.90
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน      229,558.62 99.90
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน       
 ธนาคาร        
  บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต      17.74  8.87 0.00
 พลังงานและสาธารณูปโภค        
  บมจ.บ้านปู     38.67  193.33 0.00
 สื่อสิ่งพิมพ์        
  บมจ.วีจีไอ     36.72  8.81 0.00
 ขนส่งและโลจิสติกส์        
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์     26.14  7.32 0.00
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์      52.27  15.68 0.01
 รวมขนส่งและโลจิสติกส์      23.00 0.01
รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน     234.01 0.09
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 184,441,506.02 บาท)     229,792.63 100.00
อนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์       
  สัญญาขาย Futures        
  SET50 Index Futures (S50H23)  900 สัญญา ครบกำาหนด มีนาคม 2565   (5,590,940.00) 
รวมอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์     (5,590,940.00) 

 กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม       
   

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%    วันครบ
 

จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน         กำาหนด (,000)   
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

  บาท                

รายได้                   
     รายได้เงินปันผล  2,409,965.42 
     รายได้ดอกเบี้ย 22,451.87 
          รวมรายได้ 2,432,417.29 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  1,970,783.58 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  36,787.98 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  157,662.69 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  30,246.21 
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 147,183.04 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  18,150.41 
          รวมค่าใช้จ่าย  2,360,813.91 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ 71,603.38 
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  1,890,162.04 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  14,871,892.90 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (5,861,257.60)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (8,372,864.00)
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   2,527,933.34 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 2,599,536.72 
หัก ภาษีเงินได้  3,367.77 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้   2,596,168.95  
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            241,256,981.84  100.16
หุ้นสามัญ และทรัสต์
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ            
 -ธนาคาร                            
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  7,311,200.00 3.04
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  7,758,500.00 3.22
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  4,298,887.50 1.78
  บมจ.เอสซีบี เอกซ์  7,254,600.00 3.01
  บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  1,419,275.00 0.59
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)  2,434,754.16 1.01
 -วัสดุก่อสร้าง    
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  7,147,800.00 2.97
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  4,017,950.00 1.67
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  4,264,123.50 1.77
 -พาณิชย์    
  บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  1,860,521.60 0.77
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  3,601,828.00 1.50
  บมจ.คอมเซเว่น   1,428,000.00 0.59
  บมจ.ซีพี ออลล์  14,653,275.00 6.08
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  1,944,800.00 0.81
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  12,265,500.00 5.09
  บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น  2,834,788.00 1.18
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
  บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)  8,217,000.00 3.41
 -พลังงานและสาธารณูปโภค    
  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  6,392,300.00 2.65
  บมจ.ผลิตไฟฟ้า  1,621,500.00 0.67
  บมจ. บ้านปู  2,028,504.20 0.84
  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  1,816,575.00 0.75
  บมจ.ไออาร์พีซี  1,100,488.00 0.46
  บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  3,645,985.00 1.51
  บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  14,207,537.50 5.90
  บมจ.ปตท.  16,987,425.00 7.05
  บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม  12,617,455.50 5.24
  บมจ.ไทยออยล์  2,340,281.25 0.97

       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

 -เงินทุนและหลักทรัพย์    
  บมจ.เงินติดล้อ  1,254,635.00 0.52
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  1,549,713.75 0.64
  บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล  1,459,200.00 0.61
  บมจ.บัตรกรุงไทย  2,442,600.00 1.01
 -อาหารและเครื่องดื่ม    
  บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น - 74,640.00 0.03
  บมจ.โอสถสภา  1,573,525.00 0.65
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  3,486,483.00 1.45
  บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  1,935,000.00 0.80
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  3,732,400.00 1.55
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  1,451,372.00 0.60
 -การแพทย์    
  บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์  2,607,600.00 1.08
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  7,963,400.00 3.31
  -บรรจุภัณฑ์    
  บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  4,937,511.00 2.05
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    
  บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  2,918,790.00 1.21
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  7,476,300.00 3.10
  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  2,076,030.00 0.86
 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  22,342,500.00 9.28
  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ   2,703,820.00 1.12
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  2,102,251.20 0.87
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ    
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ    
 -ธนาคาร    
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)  8,869.00  0.00
 -พลังงานและสาธารณูปโภค    
  บมจ.บ้านปู  193,330.00  0.08
 -สื่อและสิ่งพิมพ์    
  บมจ.วีจีไอ   8,812.80  0.00
 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  7,318.08  0.00
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  15,681.90  0.01
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

 ตราสารอนุพันธ์(จดทะเบียนในตลาดอนุพันธ SET50 INDEX FUTURES (5,590,940.00) (2.32)
 เงินฝาก  2,521,397.00 1.05
 เงินวางประกันสำาหรับตราสารอนุพันธ ์  14,533,887.90 6.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (394,422.29) (0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  240,862,559.55 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 1.64% 
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(*) คำาอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”
 CG Scoring คือการวัดผลการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
 โดยกรอบในการพิจารณาและนำ้าหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15%
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10%
 3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20%
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20%
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35%

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

“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง 

  ช่วงคะแนน  สัญลักษณ์ ความหมาย

  SCORE Range Number of Logo     

  90-100      ดีเลิศ    

   80-89       ดีมาก    

  70-79      ดี    

  60-69     ดีพอใช้    

  50-59    ผ่าน    

  ตำ่ากว่า 50 No logo given   N/A   
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  2,521,397.00 1.05
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  406,858.09
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต  N/A AA+(tha)  2,114,538.91
      
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

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

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

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

  

 
     
 

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

   

 

พลังงานและสาธารณูปโภค
  26.12%

พาณิชย์
8.94% ธนาคาร

12.65%

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

  5.17%

ขนส่งและโลจิสติกส์
11.27%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

7.08%

อาหารและเครื่องดื่ม
5.08%

การแพทย์
4.39 %

เงินสด สินทรัพย์สภาพคล่อง และอื่นๆ*
  19.30 %
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำากัด (มหาชน)   130,796.80  88.87%

 2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำากัด   11,874.23  8.07%

 3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน)   3,619.02  2.46%

 4 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)   892.99  0.61%

  รวม   147,183.04  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

  1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

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

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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที ่  1 2 3 4 5 รวม
บาท/หน่วย  0.11 0.17 0.13 0.16 0.30 0.87 

วัน XD  4/1/55 2/7/55 2/1/56 2/7/56 30/6/59

วันจ่ายเงินปันผล  13/1/55 13/7/55 14/1/56 12/7/56 14/7/59
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์การลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคราะห์ เยี่ยมชม สัมมนา หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่าวสาร บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) X X - -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำากัด X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด  X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำากัด X X X -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำากัด X X - -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน) X X - -

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด X X - X

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด X X - -

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




