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รายงานประจำปี
ณ 30 มิถุนายน 2562  



กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ผู้ลงทุน  
  ที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในปี 2562 และซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข  
  เท่านั้นที่จะ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 กรกฎาคม 2550 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน  
** บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน  

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป เพื่อเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน 

 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งทุน  
ซึ่ งผลตอบแทนของตราสารดั งกล่ าวอ้ างอิ งกับผลตอบแทนของหุ้ นหรือกลุ่ มหุ้ นของ  
บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และ
บริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษา  
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ได้ 

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ภาวะสงคราม 
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุ  
 ให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี 

 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 



 เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ 
ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุน  
มีกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น 
โดยในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1. จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน 
2. จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก

การดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผล  
ต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 313,803,873.50 350,111,301.67 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.2501 9.2751 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (630,675.27) 19,617,350.08 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.0260) 0.6447 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* (0.27) 4.59 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 11.86 4.40 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด 
  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
  ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้ง  
 ก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return   
 Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว   
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของ
กองทนุเปดิเคสตราทจีคิดเีฟน็ซฟีหุน้ระยะยาวปนัผล
รอบระยะเวลา1กรกฎาคม2561-30มถินุายน2562

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวจากระดับ 1,595.58 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2561 สู่ระดับสูงสุดที่ 1,766.62 จุด ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2561 ก่อนที่ดัชนีตลาดหุ้นจะลงไป
ทำจุดต่ำสุดแถวระดับ 1,546.62 จุด ณ ปลายปี 2561 และฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นปี 2562 มาปิดที่
ระดับ 1,730.34 จุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี คิดเป็นการปรับขึ้น 134.76 จุด หรือเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 8.45 สำหรับรอบปีบัญชี 
 ในไตรมาส 3 ปี 2561 ตลาดหุ้นมีทิศทางขาขึ้นจากความคาดหวังว่าสหรัฐฯ และจีน  
จะสามารถเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างกันได้ รวมทั้งการส่งสัญญาณของเฟดว่าจะไม่เร่ง  
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศคว่ำบาตรต่อ
ประเทศอิหร่าน (Iran Sanction) ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากระดับ
ประมาณ 70 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงไตรมาส 2/61 ขึ้นแตะระดับ 86 ดอลล่าร์สหรัฐ  
ต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 ปี ส่งผลดีต่อราคาหุ้น  
ในกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการลงทุน
และการบริโภคภาคเอกชน โดย GDP ไตรมาส 2/61 เติบโตร้อยละ 4.6 สูงกว่าคาดการณ์  
ของตลาด อีกทั้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/61 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่  
ออกมาดีกว่าคาด เป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นและปิดที่ระดับ 1,756.41 จุด ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 
 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ตลาดปรับตัวในทิศทางขาลงอีกครั้ง และแตะจุดต่ำสุด
ของรอบปีบัญชีที่ระดับ 1,546.62 จุด ในปลายเดือนธันวาคม 2561 ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจ  
ของประเทศต่างๆ เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว นอกจากนี้ ยังมีความกังวลต่อปัจจัยที่ส่งผล  
ต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแยกตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
(Brexit) ซึ่งมีกำหนดในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2562 การปิดทำงานของหน่วยงานรัฐบาล 
(Government shutdown) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ ประกอบกับ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลด
ลงอย่างรุนแรงจนทำจุดต่ำสุดที่ 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปลายปี 2561 จากความกังวล
ต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำมันที่อาจจลดลงในอนาคตจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน  
รวมถึงการประกาศเลื่อนการคว่ำบาตร Iran จากเดิมที่มีผลบังคับในเดือนพฤศจิกายน 2561  
ออกไปเป็นต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ตัวเลขการส่งออก  
เดือนกันยายนของไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 5.2 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีประเด็นที่กระทบราคาหุ้นจากเรื่องนโยบายภาครัฐที่คาดว่าอาจ  
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ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน เช่น ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, การคุมสินเชื่อภาค
อสังหาริมทรัพย์ การควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ดัชนีเริ่มปรับตัวขึ้น ภายหลังการกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ประกอบกับ  
ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอุปทานของน้ำมันในตลาดลดลงจากการที่สหรัฐฯ
ประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศเวเนซุเอลาและอิหร่าน รวมถึงความร่วมมือ  
ในการลดกำลังการผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC และประเทศพันธมิตรเป็นปัจจัยสนับสนุน
ราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญด้านต่างประเทศเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น  
เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณของการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการที่สหรัฐฯ  
เลื่อนกำหนดการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจากเดือนมีนาคม 2562 ออกไป ทำให้มีกระแสเงิน
ลงทุนไหลกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ทำให้ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ  
ตลาดหุ้นในภูมิภาค 
 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนโดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยการลงทุน
ภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบ อาทิ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง หลังจากเริ่มมีการปรับลด  
คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หุ้นกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีเริ่มย่อตัวลง  
กดดันตลาด ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงขายจากประเด็นสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในวันที่ 10 พฤษภาคม ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์จากอัตรา 10%  
เป็น 25% ประกอบกับการประชุมของ FED ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมีการประกาศคงดอกเบี้ย  
และไม่มีการส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ย ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความปั่นป่วนอีกครั้ง ส่งผลให้
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงสู่ระดับ 1,600 จุด อย่างไรก็ตาม การประกาศเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย  
ในดัชนี MSCI ทำให้นักลงทุนต่างประเทศเพิ่มการลงทุนในหุ้นไทยตามสัดส่วนน้ำหนักในดัชนีที่
เพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ทำให้มูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้น  
ทำสถิติสูงสุดกว่า 2 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน  
ที่มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีการเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าข้างต้น  
จากเดิมกำหนดไว้ 1 กรกฎาคม เป็น 15 มิถุนายน และสุดท้ายในระหว่างการประชุม G20  
ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะยังไม่ขึ้นภาษีเพิ่มเติม และเริ่มทำการ
เจรจาทางการค้าอีกครั้ง ประกอบกับในเดือนมิถุนายนมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย  
ทางการเงินอย่างชัดเจนของ FED และธนาคารกลางต่างๆ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติกลับมามี
สถานะซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญจนถึงสิ้นรอบบัญชี อีกทั้ง ปัจจัยภายในประเทศที่สนับสนุนการ
ลงทุน ได้แก่ ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้เกิดแรงซื้อในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่  
ส่งผลให้ดัชนีสามารถฟื้นตัวกลับมาปิดที่ระดับ 1,730.34 จุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยง เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์  
หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก โดยจะมี
การปรับสัดส่วนการลงทุนประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา  
โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.35 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยแยกกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม  
ซึ่งการลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคร้อยละ 25.17 กลุ่มธนาคาร  
ร้อยละ 16.27 กลุ่มพาณิชย์ร้อยละ 10.83 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ร้อยละ 10.79 กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 9.35 และมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ 84.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นผลให้กองทุนมีน้ำหนักลงทุน  
ในตราสารทุนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 10.20 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนสุทธิร้อยละ 10.20 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 18.14 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 หมวดอุตสาหกรรมที่
ลงทุนเพิ่มขึ้นได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขนส่ง  
และโลจิสติกส์ ธนาคาร พาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม เงินทุนและหลักทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่ลดการลงทุนลง ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
การแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 0.27 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.86 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม 23.20 5.63 -0.57 2.20 2.02 -0.26 -1.35 -0.40 5.38 0.17 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 71.35 47.80 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

14.22 8.88 4.88 3.04 4.07 2.52 3.61 4.39 3.23 4.19 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

25.26 17.69 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.04 -0.74 0.04 -0.27 1.92 0.74 2.02 0.14 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 12.78 6.61 12.78 11.86 9.56 6.38 15.22 11.23 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

2.53 2.08 2.53 3.42 3.78 3.63 5.33 10.96 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

8.03 7.75 8.03 10.88 10.39 11.62 15.72 18.46 
 
* ตัวชี้วัด 
  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
  ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า 

N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 318,555.96 88.09% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 9,793.67 2.71% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 9,748.85 2.70% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 7,526.69 2.08% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 6,228.06 1.72% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 4,140.17 1.14% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3,738.97 1.03% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 1,516.55 0.42% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 302.25 0.08% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 55.18 0.02%  
 รวม 361,606.35 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึงวันที่30มิถุนายน2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,574.27 0.80 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 48.05 0.01 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 205.94 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 28.24 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขโครงการ  
 (Amend Fund Porfile Expense) 41.44 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 21.84 0.01 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 18.25 0.01 
ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 (Futures Contract Expense) 157.50 0.05 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1.87 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 3,097.40 0.96

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,355.04 1.61 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 99.96 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 428.40 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขโครงการ  
 (Amend Fund Porfile Expense) 41.86 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 28.66 0.01 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 (NAV Announcement Expense) 37.59 0.01 
ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (Futures Contract Expense) 316.72 0.09 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 18.82 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 6,387.05 1.92

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2562
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  315,584,085.51 100.57 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 -ธนาคาร
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  10,106,100.00 3.22 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  11,562,000.00 3.68 
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  1,702,750.00 0.54 
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  7,809,262.50 2.49 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  13,308,300.00 4.24 
  บมจ.ทุนธนชาต  1,792,650.00 0.57 
  บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  2,150,500.00 0.69 
  บมจ.ธนาคารทหารไทย  2,629,144.00 0.84 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  15,528,800.00 4.95 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  6,914,944.00 2.20 
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  7,129,900.00 2.27 
 -พาณิชย์
  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  1,850,625.00 0.59 
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  5,504,500.00 1.75 
  บมจ.ซีพี ออลล์  20,253,000.00 6.45 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  6,394,080.00 2.04 
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  4,649,775.00 1.48 
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  1,939,800.00 0.62 
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  18,551,800.00 5.91 
  บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น  4,199,130.00 1.34 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2562
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  733,400.00 0.23 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.ปตท.   39,063,375.00 12.45 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  15,185,745.00 4.84 
  บมจ.ไทยออยล์  4,295,900.00 1.37 
  บมจ.บ้านปู เพาเวอร์  1,990,900.00 0.63 
  บมจ.บ้านปู   2,355,000.00 0.75 
  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  5,653,050.00 1.80 
  บมจ.ผลิตไฟฟ้า  5,460,000.00 1.74 
  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  1,995,100.00 0.64 
  บมจ.ไออาร์พีซี  2,983,500.00 0.95 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  1,495,631.25 0.48 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  5,684,076.00 1.81 
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  2,384,124.00 0.76 
 -การแพทย์
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  11,307,400.00 3.60 
  บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  3,058,900.00 0.97 
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  1,008,200.00 0.32 
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  9,795,000.00 3.12 
  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  3,798,420.00 1.21 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2562
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  4,528,416.00 1.44 
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  29,333,850.00 9.35 
ตราสารอนุพันธ์(จดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์)
 -SET 50 INDEX FUTURES  (1,520,674.00) (0.48) 
เงินฝาก      7,665,947.27 2.44 
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ ์  13,351,764.49 4.25 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (1,780,212.01) (0.57) 
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  313,803,873.50 บาท
        
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 1.82%
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring” 
 
 CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
 โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวด  
ดังต่อไปนี ้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10% 
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20% 
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20% 
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  20% 
 
 โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “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 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  7,665,947.27 2.44 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,249,660.66 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A A+  5,077,301.07 
3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี  N/A AAA(tha),F1+(tha)  338,985.54 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%  
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบั
กองทนุเปดิเคสตราทจีคิดเีฟน็ซฟีหุน้ระยะยาวปนัผล

สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1กรกฎาคม2561ถงึวนัที่30มถินุายน2562
 
 ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 รวม 
บาท/หน่วย 0.11 0.17 0.13 0.16 0.30 0.87 
วัน XD 04/1/55 02/7/55 02/1/56 02/7/56 30/6/59 
วันจ่ายเงินปันผล 13/1/55 13/7/55 14/1/56 12/7/56 14/7/59 
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ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟ
หุ้นระยะยาวปันผล

ผู้จัดการกองทุนหลัก
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
วินิทร ผ่องใส 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
กอบพร กุลสุรกิจ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย 
ญดาภัค โออนันต์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 

ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
สุชัย สุตภาคย์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
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กองทุนเปิดเคสตราทีจิคดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X   

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

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

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - -   

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X   

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - -   

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  X X X X   

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - - - -   

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X   

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X -   

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - -   

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - -   

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X   

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  X X X -   

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - X   

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X - -   

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X - -   

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

   

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 




