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ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 - 31 กรกฎาคม 2557



กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 - 31 กรกฎ�คม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล” (K Valued Stock Fund : K-VALUE) 
เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง สัดส่วนก�รลงทุน ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 

 KAsset  ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท  และเร�ถือเป็นภ�รกิจ 
อนัสำ�คัญยิง่    ทีจ่ะบรหิ�รจดัก�รกองทุนใหมี้ผลก�รดำ�เนินง�นทีด่บีนคว�มเสีย่งทีย่อมรบัได ้    ภ�ยใต้ 
หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 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 ทุกท่�น 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�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  KAsset Contact Center 0 2673 3888
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 
(K Valued Stock Fund : K-VALUE)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมตร�ส�รแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุ
โครงก�ร วันจดทะเบียน 13 กุมภ�พันธ์ 2540 จำ�นวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้�นบ�ท รอบ
ระยะเวล�บัญชี 1 กุมภ�พันธ์ ถึง 31 มกร�คม

นโยบ�ยก�รลงทุน : โครงก�รมีนโยบ�ยที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ
เกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 65 ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหม�ย ก.ล.ต. กำ�หนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์   
ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดก�รได้แจ้งเหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นดังกล่�วให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต. ทร�บ ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่�งเต็มที่ โดยคำ�นึงถึง
และรักษ�ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
 (1) วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์
 (2) ภ�วะสงคร�ม
 (3) ร�ค�ตล�ดของหลักทรัพย์ลดลงอย่�งรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้ 
  บริษัทจัดก�รไม่ส�ม�รถปรับก�รลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี
กองทุนจะลงทุนบ�งส่วนในเงินฝ�ก ตร�ส�รท�งก�รเงิน และตร�ส�รแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย ์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐ�นดี มีคว�มมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสมเม่ือเทียบกับระดับ
คว�มเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อ ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร  
ก�รลงทุน (Efffiicient Portfolio Management) อย่�งไรก็ต�ม กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มี
ลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Notes)

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล : โครงก�รมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 
2 ครั้ง ในอัตร�ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 90 ของก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นประจำ�
แต่ละงวดบัญชี ซึ่งก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วไม่รวมถึงร�ยก�ร
กำ�ไรหรือข�ดทุนสุทธิจ�กเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตร�เงินปันผลที่
จะจ่�ยเมื่อคำ�นวณเป็นจำ�นวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�ร
ดำ�เนินง�นประจำ�งวดบัญชีท่ีจ่�ยเงินปันผลน้ัน และบริษัทจัดก�รอ�จพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผล
จ�กกำ�ไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำ�ไรหรือข�ดทุนสุทธิจ�กเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain)  
ของกองทุนได้ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทจัดก�รสงวนสิทธิในก�รที่จะไม่จ่�ยเงินปันผล ในกรณีที่
เงินปันผลต่อหน่วยที่คำ�นวณได้ตำ่�กว่� 0.25 บ�ท
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ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย ไม่เกิน 1.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร 1.875
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15 ของกองทุนที่ไม่เกินหรือเท่�กับ 10,000 ล้�นบ�ท
  ไม่เกิน 0.125 ของกองทุนในส่วนที่เกิน 10,000 ล้�นบ�ท
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน 0.12

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก 5,000.00 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป 5,000.00   บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน 5,000.00 บ�ท
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่� 5,000.00  บ�ท
จำ�นวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�  500 หน่วย
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คว�มเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 18 สิงห�คม 2556

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 
 ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลก�รจัดก�รกองทุนเปิด 

เค หุ้นปันผล ซึ่งจัดก�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด สำ�หรับระยะเวล� 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 แล้วนั้น

 ธน�ค�รฯ เห็นว่� บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้�ที่         
ในก�รจัดก�รกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล เหม�ะสมต�มสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ใน
โครงก�รและภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
    ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 - 31 กรกฎ�คม 2557 

  กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับ
ตร�ส�รทุน ซึ่งจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนต่�งๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภ�วะก�รลงทุน
ในแต่ละช่วงเวล�ณ สิ้นเดือนกรกฎ�คม 2557 สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ 
100.06 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ 
(Overweight) ได้แก่ วัสดุก่อสร้�ง เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ และสื่อและสิ่งพิมพ์ 
หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ (Underweight) ได้แก่ ธน�ค�ร 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พ�ณิชย์ พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค อ�ห�รและเครื่องดื่ม

  ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้� 
 กองทุนถือเงินสดลดลงจ�ก ณ สิ้นเดือนมกร�คม 2557 หมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่ม         
สูงข้ึน ได้แก่ ธน�ค�ร พ�ณิชย์ ส่ือและส่ิงพิมพ์ อ�ห�รและเครื่องดื่ม บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 
และขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนหมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก�รเกษตร 
วัสดุก่อสร้�ง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้�ง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค และพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
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ร้อยละ

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฏ�คม 2557

 ผลก�รดำ�เนินง�น  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน

 กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 4.87% 17.77% 1.36% 48.51% 204.21%

 เกณฑ์ม�ตรฐ�น* 9.64% 21.15% 4.55% 36.20% 27.59%

* ดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์ฯ  

** เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 
 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน     
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เกณฑ์มาตรฐาน*
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 กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน    

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557      
       บ�ท 
       สินทรัพย์   
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 3,182,855,098.00
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 เท่�กับ 3,200,271,451.02) 
เงินฝ�กธน�ค�ร 42,185,626.48
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์  148,466,420.17
 ดอกเบี้ยค้�งรับ  51,645.44
 เงินปันผลค้�งรับ 6,301,277.00
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 32,278.01
รวมสินทรัพย์ 3,379,892,345.10
        หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์  20,403,985.73
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 11,338,364.27
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 41,789.33
เงินปันผลค้�งจ่�ย 160,475,555.14
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 6,432,946.44
หนี้สินอื่น  221,162.99
รวมหนี้สิน  198,913,803.90
สินทรัพย์สุทธิ 3,180,978,541.20
  สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 422,304,092.4818 หน่วย  4,223,040,924.82
  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท
กำ�ไรสะสม
 ยังไม่ได้จัดสรร (1,261,509,655.92)
 บัญชีปรับสมดุล 219,447,272.30
สินทรัพย์สุทธิ 3,180,978,541.20

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท) 7.5324
 (ปี 2557 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 422,304,092.4818 หน่วย) 
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
                                     งบกำ�ไรข�ดทุน    

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557                      
                      บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน 

 ร�ยได้ดอกเบี้ย 325,352.88

 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 86,350,075.44

  รวมร�ยได้  86,675,428.32

ค่�ใช้จ่�ย

 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 34,515,419.15

 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 736,328.97

 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 2,208,986.85

 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 32,232.74

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 161,206.51

  รวมค่�ใช้จ่�ย 37,654,174.22

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 49,021,254.10

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 114,221,040.77

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 312,349,728.20

  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 426,570,768.97

ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 475,592,023.07

กำ�ไรสะสมต้นงวด (1,737,101,679.24)

 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 475,592,023.07

 หัก เงินปันผลจ่�ย 0.25

กำ�ไรสะสมปล�ยงวด (1,261,509,655.92)
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน  
                       ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)       
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
  หุ้นส�มัญ
 ธน�ค�ร
  ธน�ค�รเกียรติน�คิน จำ�กัด (มห�ชน)   1,334.10  53,697.53   1.69 
  บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ  865.40 168,753.00 5.30
  บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย  3,080.90 66,239.35  2.08
  บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์   1,321.20 235,173.60 7.39
 รวมธน�ค�ร   523,863.48 16.46
 วัสดุก่อสร้�ง
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  371.20 161,100.80 5.06
  บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง  57.60 25,459.20  0.80
 รวมวัสดุก่อสร้�ง   186,560.00 5.86
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   1,025.25 67,410.06 2.12
 พ�ณิชย์
  บมจ.ซีพี ออลล์  2,982.10  137,922.13 4.33
  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)  3,678.10 68,780.47 2.16
 รวมพ�ณิชย์   206,702.60 6.49
 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร   
  บมจ.แอ็ดว�นซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี  2,303.40 67,950.30 2.13
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น   137.80 14,262.30 0.45
  บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  952.80 198,182.40 6.23
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)  2,971.50 203,547.75 6.40
 รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร   483,942.75 15.21
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
  บมจ.เอสวีไอ   5,866.70 25,226.81  0.79
  บมจ.ฮ�น�ไมโครอิเล็คโทรนิคส์  899.80 33,292.60 1.05
 รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   58,519.41 1.84 
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 พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค  
  บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม   2,237.80  64,336.75  2.02
   บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  505.20 82,095.00   2.58
  บมจ.ผลิตไฟฟ้�  926.60 135,283.60 4.25
 รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค   281,715.35 8.85
 สื่อและสิ่งพิมพ์ 
  บมจ.บีอีซี เวิลด์  3,000.30 150,015.00 4.71
  บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   2,901.90 57,457.62 1.81
 รวมสื่อและสิ่งพิมพ์   207,472.62 6.52
 อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร  2,354.60 62,985.55 1.98
  บมจ.พรีเมียร์ ม�ร์เก็ตติ้ง  1,436.80 14,942.72 0.47
  บมจ.ม�ลีส�มพร�น  184.90 6,933.75 0.22
  บมจ.นำ้�ต�ลครบุรี    4,341.60 50,796.72 1.60
  บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  406.00 26,085.50 0.82
 รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม   161,744.24 5.09
 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 
  บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์  8,281.30 32,628.32 1.03
  บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น  2,800.80 49,014.00 1.54
  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์  13,462.80 127,223.46 4.00
  บมจ.เหมร�ชพัฒน�ที่ดิน   8,029.50 29,548.56 0.93
  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์     9,369.80  206,135.60 6.48
  บริษัท ศุภ�ลัย จำ�กัด (มห�ชน)  2,025.80 48,619.20 1.53
  บริษัท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน)  2,192.80 35,084.80 1.10
 รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์   528,253.94 16.61

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน  
                       ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)       
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กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
                       ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557  
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)       
 ขนส่งและโลจิสติกส์ 
  บมจ.ท�งด่วนกรุงเทพ  447.00 16,650.75 0.52
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  27,687.20 236,725.56 7.44
 รวมขนส่งและโลจิสติกส์   253,376.31 7.96
 บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง      
  บมจ.ศรีร�ช�คอนสตรัคชั่น  3,887.00  132,158.00 4.15
  บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี   2,347.90  81,002.55 2.54
 รวมบริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง   213,160.55 6.69
   รวมหุ้นส�มัญ   3,172,721.31 99.70
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   3,172,721.31 99.70
   ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน
  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์
  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์  1,762.40 10,133.80 0.32
รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน   10,133.80 0.32
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 3,200,271,451.02 บ�ท)  3,182,855.11 100.00
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        ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน       
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  3,225,092,369.92 101.39

 หุ้นส�มัญ 

  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ  

   -ธน�ค�ร  523,863,475.00 16.47

   -วัสดุก่อสร้�ง 186,560,000.00 5.86

   -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 67,410,056.00 2.12

   -พ�ณิชย์  206,702,595.00 6.50

   -เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 483,942,750.00 15.21

   -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 58,519,410.00 1.84

   -พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 281,715,350.00 8.86

   -สื่อและสิ่งพิมพ์ 207,472,620.00 6.52

     -อ�ห�รและเครื่องดื่ม 161,744,240.00 5.08

   -บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 213,160,550.00 6.70

   -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 528,253,942.00 16.61

   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 253,376,310.00 7.97

  ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ  

    จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ  

   -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 10,133,800.00 0.32

  เงินฝ�ก 42,237,271.92 1.33

 สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (44,113,828.72) (1.39)

 มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  3,180,978,541.20  บ�ท
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  ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

 กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ     0.00  0.00
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น          42,237,271.92  1.33
 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�เชื่อถืออยู่ในอันดับ   0.00 0.00
 ตำ่�กว่�อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ     
(จ) ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศ สำ�นักง�น ก.ล.ต.   0.00 0.00
    ที่ สน.24/2552      
       

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

       
   ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
    กำ�หนด คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ  หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
    ของตร�ส�ร   ของผู้ออก/คำ้�ประกัน    
1. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ     30,888,712.19
2. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย     11,348,559.73
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม

ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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สัดส่วนก�รลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557
     
   

    
  
*  เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง + หุ้นทุนอื่น + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์     
 ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)
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พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 
8.86%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร 

15.21%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
16.61%

พ�ณิชย์
6.50%

ขนส่งและโลจิสติกส์
7.97%

บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง
6.70%

สื่อและสิ่งพิมพ์
6.52% 

ธน�ค�ร
16.47%

เงินสด สินทรัพย์สภ�พคล่อง และอื่นๆ* 
15.16%
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 
 
 อันดับ  ชื่อ ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้�   

 1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) 3,246,897.79  42.67%

 2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำ�กัด 771,369.15   10.14%

 3. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด  458,122.48  6.02%

 4. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)            450,513.04   5.92%

 5. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด(มห�ชน)   415,504.28  5.46%

 6. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด  363,715.04  4.78%

 7. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด             358,582.80   4.71%

 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด            342,632.56   4.50%

 9. บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด(มห�ชน) 262,639.83  3.45%

 10. บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)            251,544.55  3.31%

 11. อื่นๆ             687,047.02  9.03%

   รวม      7,608,568.54  100.00%
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 แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม  
     ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 

             ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน ร้อยละของมูลค่�
                   (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท) ทรัพย์สินสุทธิ

  

 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 34,515.42 1.00

 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 736.33  0.02

 ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 2,208.99  0.06

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

 ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย   ไม่มี           ไม่มี

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก    

 ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย ไม่มี          ไม่มี 

 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก       

 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 193.44 0.01

 รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)***     37,654.18  1.09

*  ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว 
** ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 
 

  



กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

16  

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 

บ�ท/หน่วย 0.59 0.55 0.40 0.26 0.27 0.89 0.25

วัน XD  5/9/38 12/3/39 31/7/45 31/1/46 31/7/46 2/2/47 31/1/48 

วันจ่�ยเงินปันผล 28/9/38 2/4/39 29/8/45 24/2/46 28/8/46 26/2/47 28/2/48

 

ครั้งที่ 8 9 10 11 12 13 14 

บ�ท/หน่วย 0.11 1.23 0.60 0.21 0.67 0.24 0.40

วัน XD  1/8/48 31/1/49 31/7/50  31/1/51 2/8/53 31/1/54 1/8/54

วันจ่�ยเงินปันผล 26/8/48   28/2/49 28/8/50  28/2/51 27/8/53 14/2/54 15/8/54 

ครั้งที่ 15 16 17 18 รวม

บ�ท/หน่วย 0.28 0.49 0.33 0.38 8.15

วัน XD  31/1/55 31/7/55 31/1/56 31/7/57

วันจ่�ยเงินปันผล 14/2/55 14/8/55 14/2/56 14/8/57 

 
ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557

      ไม่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com  

หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th  
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             ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น   
 บริษัท กลยุทธ์ก�รลงทุน จัดเยี่ยม สัมมน� หุ้นจอง
  บทวิเคร�ะห์และ ชมบริษัท
  ข้อมูลข่�วส�ร  

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

 ระยะเวล�บัญชี  1 สิงห�คม 2556 - 31 กรกฎ�คม 2557 
 




