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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 พฤษภาคม 2550 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยง
เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน 
 กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความ
สามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิด  
ในช่วงปี พ.ศ. 2530 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสาร  
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2559/2560 ปี 2558/2559  
 (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560) (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559)   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 562,�54,�37.�5 492,583,758.66  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 20.2832 �9.3773  
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) 22,697,596.02 7,0�3,�57.83  
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.9059 0.2477  
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 4.67 �) 0.42 2) 

การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) 3) 3.4� (0.30) 
 
�) ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี    
2)  ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี    
3) ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (37%) กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX 

(3�.5%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก � ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
(3�.5%) 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2530
รอบระยะเวลา1พฤษภาคม2559–30เมษายน2560

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางเพิ่มขึ้นแต่มีความผันผวนมากในบางช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ �,404.6� จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 แตะระดับ
สูงสุดในรอบสองปีที่ประมาณ �,590 จุด ในช่วงต้นปี 2560 ก่อนที่ปรับตัวลงเล็กน้อยและปิดที่
ระดับ �,566.32 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ ��.5� 
 ในช่วงเริ่มต้นของรอบปีบัญชี ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดช่วงต้นปี 
2559 จากความเชื่อมั่นว่าอุปทานน้ำมันดิบจะลดลงในช่วงหลังของปี 2559 ส่งผลดีต่อราคาหุ้น
พลังงานขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
ประมาณ �,450 จุด ในช่วงปลายไตรมาส 2 ของปี 2559 จากนั้น ผลการลงมติของอังกฤษ  
เพื่อถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่ออกมาต่างจากการคาดหมายของตลาด ส่งผลให้
ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวอย่างผันผวนในช่วงแรก การที่ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก  
ได้ออกมาให้ความมั่นใจว่าจะมีมาตรการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับกรณี 
Brexit ได้ช่วยลดความกังวลไปได้ ทั้งนี้ ความกังวลต่อผลกระทบจาก Brexit ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ
รวมทั้งเสถียรภาพทางการเมืองของสหภาพยุโรป ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจากยุโรปและ
กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาค ในขณะที่การประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ  
ส่งผลให้ตลาดคาดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้ง ในปี 2559 ยังส่งผลให้กระแสเงิน
ทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นในภูมิภาครวมทั้งตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ผลการลงประชามติ  
ของไทยที่มีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ออกมาเป็นการเห็นด้วยทั้งการรับร่างรัฐธรรมนูญ  
และคำถามพ่วงทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งมากขึ้น ได้ส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน
โดยรวม ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องและแตะระดับราคา
ปิดสูงสุดของปีที่ �,552.64 จุด ได้ในเดือนสิงหาคม 2559 
 ดัชนีราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เริ่มมีแรงขายทำกำไรเข้ามาในตลาด 
ประกอบกับความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี  
เริ่มกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่ง ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การชนะการเลือกตั้งอย่างพลิกความคาดหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ 
รวมทั้งถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่สื่อให้เห็นถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเร็ว
และแรงกว่าที่ตลาดคาด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสเงินทุนเริ่มไหลกลับ
เข้าประเทศสหรัฐฯ และทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคปรับตัวลดลงอย่างมากในไตรมาสนี้ ดัชนีตลาด
หุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมาก หลุดระดับ �,500 จุด ก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นจากปัจจัย
สนับสนุนทั้งจากเม็ดเงิน LTF/RMF และแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่
ปรับตัวสูงขึ้นภายหลัง OPEC มีข้อสรุปที่จะลดกำลังการผลิต ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นและ  
ปิดที่ระดับ �,542.94 จุดใน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 
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 สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2560 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในกรอบ �,540 - �,590 จุด 
ความไม่แน่นอนเรื่องการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ส่งผลให้
กระแสเงินลงทุนไหลกลับสู่ภูมิภาคเอเชีย ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและส่งผลให้  
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากระดับประมาณ 36.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายปี 2559   
สู่ระดับ 34.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนเมษายน 2560 การปรับขึ้นของคาดการณ์  
ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มเห็นอย่างต่อเนื่องภายหลังการประกาศผลประกอบ
การไตรมาส 4/59 รวมทั้งการประกาศจ่ายเงินปันผลที่มากกว่าคาดในหลายบริษัท ส่งผลบวกต่อ
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยรวม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแตะระดับ �,590 
จุด ได้ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2560 ก่อนที่จะถูกแรงขายทำกำไรส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย  
ปรับตัวลงเล็กน้อยและปิดที่ระดับ �,566.32 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน
และตราสารแห่งหนี้ ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวการณ์
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ทุนประมาณร้อยละ 36.77 ตราสารหนี้ร้อยละ 57.97 เงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย์สภาพ
คล่องหักหนี้สินค้างชำระประมาณร้อยละ 5.26 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วน
ของตราสารทุน กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีผลประกอบการที่ดี และมีกระจายการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 แบ่งสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ดังนี้ กลุ่มธนาคารประมาณร้อยละ 7.67 กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 5.56 กลุ่มพาณิชย์ประมาณร้อยละ 4.05 กลุ่มเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารประมาณร้อยละ 3.24 กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ประมาณร้อยละ 2.80 
 ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 37.�7 ของสินทรัพย์สินสุทธิใน  
ตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 20.80   
ของสินทรัพย์สินสุทธิเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ดูเรชั่นของส่วนตราสารหนี้
อยู่ที่ประมาณ 4.94 ปี 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนลงทุนตราสารทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 36.77 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 5�.85 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน เมษายน 2559 
 โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม พาณิชย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง ธนาคาร ธุรกิจการเกษตร เงินทุน
และหลักทรัพย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ ยานยนต์ ในขณะที่หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ ชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุ
ก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ 
 ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 37.�7 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะ
ที่ร้อยละ 20.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยดูเรชั่นของส่วน
ตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 4.94 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 กองทุนลงทุนใน
ตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 38.35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่ร้อยละ �0.�� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน 
โดยมีดูเรชั่นของกองทุนในส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 6.69 ปี 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา � ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4� กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ �.26 
 อนึ่ง เกณฑ์มาตรฐานคำนวณจาก ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (37%)   
กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX  (3�.50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
� ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (3�.50%) 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2559ถึงวันที่30เมษายน2560

 

 อันดับ ชื่อ
 ค่านายหน้า อัตราส่วน

   (บาท) ค่านายหน้า 
 � บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 887,958.96 28.�4% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 28�,75�.79 8.93% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 227,533.4� 7.2�% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 2�4,29�.0� 6.79% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2�2,927.66 6.75% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด �98,674.�� 6.30% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด �66,427.94 5.27% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) �5�,078.44 4.79% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด �20,�50.62 3.8�% 
 �0 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด �05,2�3.�4 3.33% 
 �� อื่นๆ 589,467.03 �8.68%  
  รวม 3,155,474.11 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2559ถึงวันที่30เมษายน2560

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,698.�0 0.53 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 80.94 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 323.77 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 39.67 0.0� 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 68.42 0.0�  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 3,210.90 0.63

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.0� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2559ถึงวันที่30เมษายน2560

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,336.�5 �.07 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) �60.08 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 640.34 0.�3 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 80.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 26.90 0.0� 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 (NAV Announcement Expense) 4�.30 0.0� 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 66.85 0.0�  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 6,351.62 1.28

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.0� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณวันที่30เมษายน2560

 
   บาท 
 หมายเหต ุ 2560  2559 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  2.5, 3, �� 530,6�2,6�7.90 49�,936,923.56 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 เท่ากับ 520,497,365.�3 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 เท่ากับ 462,600,397.35 บาท) 
เงินฝากธนาคาร     5, �� 22,968,354.49 4,886,895.39 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  �4,3��,339.99 �0,240,680.28 
 ดอกเบี้ยค้างรับ      2,�77,96�.64 2,430,238.99 
 เงินปันผลค้างรับ     2,80�,555.20 �,690,�72.2� 
รวมสินทรัพย์       572,87�,829.22 5��,�84,9�0.43 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    9,9�3,260.33 �7,9�4,446.37 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  �53,422.24 86,7�2.22 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     �� 634,046.�7 579,763.49 
หนี้สินอื่น        �6,963.33 20,229.69 
รวมหนี้สิน        �0,7�7,692.07 �8,60�,�5�.77 
สินทรัพย์สุทธิ       562,�54,�37.�5 492,583,758.66 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ �0 บาท  277,�5�,422.8� 254,205,565.7� 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 จำนวน 27,7�5,�42.28�6) 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 จำนวน 25,420,556.57�8) 
กำไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร      285,986,7�0.72 263,289,��4.70 
 บัญชีปรับสมดุล     2.�0 (983,996.38) (24,9�0,92�.75) 
สินทรัพย์สุทธิ       562,�54,�37.�5 492,583,758.66  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย    2.7 20.2832 �9.3773  
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 27,7�5,�42.28�6 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 25,420,556.57�8 หน่วย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30เมษายน2560

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
พันธบัตร - 39.�2% 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - �7.78% 
  CB�7O�2A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด �2/�0/60)  �0,000 9,935,049.28 
  CB�7D07A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 07/�2/60)  30,000 29,737,858.74 
  BOT�77A (อัตราดอกเบี้ย 2.66% ครบกำหนด 2�/07/60)  5,000 5,0�4,066.00 
  CB�7O26A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 26/�0/60)  50,000 49,647,7�8.83 
           94,334,692.85 
 พันธบัตรรัฐบาล - 2�.34% 
  LB�7OA (อัตราดอกเบี้ย 2.80% ครบกำหนด �0/�0/60)  2,500 2,5�4,436.26 
  LB206A (อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบกำหนด 26/06/63)  5,000 5,�23,866.09 
  LB2�DA (อัตราดอกเบี้ย 3.65% ครบกำหนด �7/�2/64)  5,000 5,362,0�8.50 
  LB236A (อัตราดอกเบี้ย 3.625% ครบกำหนด �6/06/66)  6,000 6,430,738.40 
  LB296A (อัตราดอกเบี้ย 4.875% ครบกำหนด 22/06/72)  30,000 35,825,0�4.53 
  LB366A (อัตราดอกเบี้ย 3.40% ครบกำหนด �7/06/79)  �5,000 �5,254,556.95 
  LB666A (อัตราดอกเบี้ย 4.00% ครบกำหนด �7/06/09)  8,000 8,540,�66.47 
  LB26DA (อัตราดอกเบี้ย 2.�25% ครบกำหนด �7/�2/69)  23,000 2�,857,334.46 
  LB466A (อัตราดอกเบี้ย 2.875% ครบกำหนด �7/06/89)  �4,000 �2,343,343.77 
           ��3,25�,475.43 
รวมพันธบัตร        207,586,�68.28 
หุ้นกู้ - 2�.92% 
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย - 2�.92% 
  ธุรกิจการเกษตร - �.89% 
   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
    CPFTH207A (อัตราดอกเบี้ย 2.5�% ครบกำหนด �5/07/63) �0,000 �0,043,78�.43 
           �0,043,78�.43 
  ธนาคาร - 4.02% 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
    BAY�89A (อัตราดอกเบี้ย 2.25% ครบกำหนด 30/09/6�)  6,300 6,348,549.58 
    BAY�93A (อัตราดอกเบี้ย �.86% ครบกำหนด 0�/03/62)  7,300 7,297,8�0.29 
    BAY203A (อัตราดอกเบี้ย 2.25% ครบกำหนด 29/03/63)  4,000 4,007,768.68 
           �7,654,�28.55 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2560
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
    UOBT�93A (อัตราดอกเบี้ย �.85% ครบกำหนด �5/03/62)  3,700 3,69�,753.67 
           3,69�,753.67 
           2�,345,882.22 
  พาณิชย์ - 4.87% 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
    BJC�93A (อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบกำหนด 24/03/62)  �0,800 �0,848,657.40 
    BJC2�DA (อัตราดอกเบี้ย 3.06% ครบกำหนด 08/�2/64)  �0,000 �0,033,928.94 
    BJC2�9A (อัตราดอกเบี้ย 2.69% ครบกำหนด 07/09/64)  5,000 4,948,6�5.09 
           25,83�,20�.43 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 0.77% 
   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
    DTN�97A (อัตราดอกเบี้ย �.98% ครบกำหนด 22/07/62)  4,�00 4,078,0�2.70 
           4,078,0�2.70 
  อาหารและเครื่องดื่ม - �.57% 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
    CPF205A (อัตราดอกเบี้ย 3.2�% ครบกำหนด �3/05/63)  8,200 8,29�,963.98 
           8,29�,963.98 
  การแพทย์ - 0.36% 
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
    BDMS222A (อัตราดอกเบี้ย 2.97% ครบกำหนด 08/02/65)  �,900 �,9�7,344.06  
           �,9�7,344.06 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - �.88% 
   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
    BTSC2�NA (อัตราดอกเบี้ย 2.85% ครบกำหนด �0/��/64)  �0,000 9,99�,�62.95 
           9,99�,�62.95 
  การเงิน - 6.56% 
   บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 
    EB�92A (อัตราดอกเบี้ย 2.07% ครบกำหนด 25/02/62)  �,700 �,704,982.45 
           �,704,982.45 
   บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด 
    ICBCTL204A (อัตราดอกเบี้ย �.86% ครบกำหนด 08/04/63) 3,700 3,655,6�9.�7 
           3,655,6�9.�7 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2560
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
    TLT205A (อัตราดอกเบี้ย 2.29% ครบกำหนด 28/05/63)  �5,000 �5,024,02�.42 
    TLT�92B (อัตราดอกเบี้ย �.93% ครบกำหนด 28/02/62)  9,500 9,509,�92.�2 
    TLT20NA (อัตราดอกเบี้ย 2.00% ครบกำหนด 27/��/63)  5,000 4,928,726.69 
           29,46�,940.23 
           34,822,54�.85 
 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย   ��6,32�,890.62 
รวมหุ้นกู้         ��6,32�,890.62 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 38.96% 
 หุ้นสามัญ - 38.96% 
  ธุรกิจการเกษตร - 0.80% 
   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  236,�00 4,249,800.00 
           4,249,800.00 
  ธนาคาร - 8.�3% 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  32,400 5,8�5,800.00 
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  5�,800 9,583,000.00 
    บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  �29,200 6,�04,700.00 
    บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  �57,�00 ��,978,875.00 
    ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  4,23�,400 9,647,592.00 
           43,�29,967.00 
   วัสดุก่อสร้าง - �.59% 
    บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  �5,700 8,4�5,200.00 
           8,4�5,200.00 
   พาณิชย์ - 4.29% 
    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  92,600 5,648,600.00 
    บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  6�0,�00 5,9�7,970.00 
    บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  605,900 ��,209,�50.00 
           22,775,720.00 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 3.44% 
    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  82,300 �4,402,500.00 
    บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)  279,300 3,826,4�0.00 
           �8,228,9�0.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2560
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
 
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - 0.82% 
   บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)  �02,600 4,360,500.00 
           4,360,500.00 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 5.89% 
   บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ��5,900 3,708,800.00 
   บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  359,300 6,898,560.00 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  380,400 2,�30,240.00 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  43,300 4,2�0,925.00 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  34,800 �3,537,200.00 
   บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  58,500 386,�00.00 
   บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  �4,400 370,800.00 
           3�,242,625.00 
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - �.70% 
   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  62,500 2,�87,500.00 
   บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  37�,200 �,833,728.00 
   บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  93,800 5,0�8,300.00 
           9,039,528.00 
  เงินทุนและหลักทรัพย์ - 2.97% 
   บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  3��,700 9,35�,000.00 
   บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ �979 จำกัด (มหาชน)  �44,768 6,405,984.00 
           �5,756,984.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 2.30% 
   บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)  438,200 2,782,570.00 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  �2�,300 3,244,775.00 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  �65,800 6,�76,050.00 
           �2,203,395.00 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 0.46% 
   บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  70,200 2,439,450.00 
           2,439,450.00 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2560
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
  บริการรับเหมาก่อสร้าง - 2.67% 
   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  206,600 5,629,850.00 
   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 244,900 5,95�,070.00 
   บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)  266,200 2,582,�40.00 
           �4,�63,060.00 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - �.58% 
   บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  264,500 2,�02,775.00 
   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  2,982,200 6,262,620.00 
           8,365,395.00 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - �.9�% 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  �53,�00 6,�62,275.00 
   บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  420,400 3,972,780.00 
           �0,�35,055.00 
  ยานยนต์ - 0.4�% 
   บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  �38,300 2,�98,970.00 
           2,�98,970.00 
 รวมหุ้นสามัญ       206,704,559.00 
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   206,704,559.00  
รวมเงินลงทุน - �00% (ราคาทุน 520,497,365.�3 บาท)   530,6�2,6�7.90 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2560
      
   บาท 
 หมายเหต ุ 2560  2559  
รายได้จากการลงทุน    2.4 
 รายได้ดอกเบี้ย      6,508,060.23 6,938,�37.�8 
 รายได้เงินปันผล    �� 6,7�4,604.40 4,732,578.3� 
  รวมรายได้      �3,222,664.63 ��,670,7�5.49 
ค่าใช้จ่าย       2.4 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  6, �� 5,336,�50.66 5,043,2�6.88 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 �60,084.52 �5�,296.5� 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  6, �� 640,338.�3 605,�86.0� 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ    80,000.00 80,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 �35,04�.00 �34,535.�3 
  รวมค่าใช้จ่าย     6,35�,6�4.3� 6,0�4,234.53 
รายได้สุทธิจากการลงทุน    6,87�,050.32 5,656,480.96 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.4 35,047,8�9.�4 (4,782,90�.76) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.4, 8 (�9,22�,273.44) 6,�39,578.63 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 
   และยังไม่เกิดขึ้น   �5,826,545.70 �,356,676.87 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  22,697,596.02 7,0�3,�57.83 
 
กำไรสะสมต้นปี      9 263,289,��4.70 256,275,956.87 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  22,697,596.02 7,0�3,�57.83 
กำไรสะสมปลายปี      285,986,7�0.72 263,289,��4.70 
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�. ลักษณะของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 
  กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (The K Lifestyle Fund 2530) เป็นกองทุนรวมผสม

แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 
5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนละ �0 บาท 

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบายการ
ลงทุนที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ
หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์
สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วง
อายุหรือความสามารถ ในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดย
กองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงิน ให้
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2530 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุน ใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.� เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ �06 
เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกและปรับปรุง 2558  

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง  
วันที่ � มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์  
การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน ผู้บริหารของ  
กองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ  
ฉบับที่ออกใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ  

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
  ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง 2559 จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ � มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ  

2.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.4.� รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
  ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม

ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
  เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ 
  กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่

จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
  กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน  
2.4.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
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2.5 เงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมี

สิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลัก
ทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิด  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีตราสารหนี้สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ  
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี้ 
(�) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอ

ซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คำนวณโดยใช้
ราคาจากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายตราสารนั้นๆ 

  สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำ
กว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน 
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับ
ตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน 

  ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงิน
ลงทุน (วัดโดยปราศจากปัจจัยแลกเปลี่ยน) ถือเป็นรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน  
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2.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคารตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก  
การแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงวดปัจจุบัน 

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทันทีเมื่อเกิดรายการ  
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาและจะบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามราคาตลาดของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญา  
เป็นกำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน  

2.7 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
  กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี  
2.8 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
  ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่าย

บริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
จำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว้ 
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2.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน

ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ �0 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการ
จัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน  

2.�0 บัญชีปรับสมดุล 
  ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 

 
3. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 
   บาท 
 2560 2559 
 ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม  ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม  

พันธบัตร 208,635,992.24 207,586,�68.28 �67,�3�,�8�.46 �86,856,722.05 
หุ้นกู้ ��6,200,000.00 ��6,32�,890.62 49,�00,000.00 49,65�,979.5� 
หุ้นสามัญ �95,66�,372.89 206,704,559.00 246,369,2�5.89 255,428,222.00 
 รวม 520,497,365.�3 530,6�2,6�7.90 462,600,397.35 49�,936,923.56 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 และ 2559 และกองทุนได้ซื้อขาย  

เงินลงทุน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวนเงิน 
�,395.95 ล้านบาท และ �,456.44 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวนเงิน �,372.87 ล้านบาท 
และ �,422.22 ล้านบาท โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 279.45 และร้อยละ 309.58 และ
ยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 274.83 และร้อยละ 302.3� ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 และ 2559 ดังนี ้ 
 2560 2559 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ  อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท  % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.000 564,926.44 0.000 498,2�6.42 
          564,926.44  498,2�6.42 
ประเภทออมทรัพย ์
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ออมทรัพย์พิเศษ) - - 0.650 328,072.58 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.650 22,403,428.05 0.650 4,060,606.39 
          22,403,428.05  4,388,678.97 
 รวม        22,968,354.49  4,886,895.39 
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6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ �.00 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดดังต่อไปนี้ 
�.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน

อัตราดังนี้ 
  อัตราค่าธรรมเนียม 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)  
 น้อยกว่า 3,500 0.030 
 ตั้งแต่ 3,500 0.025  

2.) กรณีที่ต้องมีการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้รับค่าธรรมเนียม
ตามข้อ �.) และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 
0.025 ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ในต่างประเทศ  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.�2 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณ 

 
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค 
ไลฟ์สไตล์ 2530 เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร 
ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่นๆ 
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8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
   บาท 
  2560  2559 

โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี  (29,336,526.2�) (23,�96,947.58) 
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี  �0,��5,252.77 29,336,526.2� 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (�9,22�,273.44) 6,�39,578.63  
 รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้
ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว 
 

9. กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี 
 กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 และ 2559 
ประกอบด้วย 

   บาท 
  2560  2559 

กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีส่วนที่เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  73,397,303.57 67,740,822.6� 
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่นสะสม  �97,�52.59 �97,�52.59 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  �60,358,�32.33 �65,�4�,034.09 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  29,336,526.2� 23,�96,947.58 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีทั้งสิ้น  263,289,��4.70 256,275,956.87 
 

�0. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
�0.� นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 2 
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�0.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes)  

�0.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ  

�0.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่
กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนในท้อง
ตลาดลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผล
ตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเพิ่มขึ้นจากราคาตราสารหนี้ แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนใน
ท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง กองทุนก็จะเกิดผล
ขาดทุนขึ้นได้ ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุยิ่งยาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งมาก 
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน - 323,908,058.90 206,704,559.00 530,6�2,6�7.90 
เงินฝากธนาคาร 22,403,428.05 - 564,926.44 22,968,354.49 
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 ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน - 236,508,70�.56 255,428,222.00 49�,936,923.56 
เงินฝากธนาคาร 4,388,678.97 - 498,2�6.42 4,886,895.39  
�0.5 ความเสี่ยงด้านตลาด 

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง 
สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวก
หรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด
อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้  

�0.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยการเข้าทำ
ธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกผ่านเกณฑ์
กระบวนการคัดสรรโดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่30เมษายน2560
 

�0.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขาย
ตราสารได้ตามจำนวนเงินและราคาที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องเพิ่มหรือ
ลดราคาเพื่อให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ 
เว้นแต่สำหรับตราสารหนี้ที่ต้องการถือไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนจะไม่มีความ
เสี่ยงประเภทนี้ 
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และกองทุนอาจพิจารณากระจายการครบกำหนดอายุของ

ตราสารเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2560 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน � ปี � - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน 206.70 - 96.85 �26.8� �00.25 530.6� 
เงินฝากธนาคาร - 22.97 - - - 22.97 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - �4.3� - - �4.3� 
ดอกเบี้ยค้างรับ - - 2.�8 - - 2.�8 
เงินปันผลค้างรับ - - 2.80 - - 2.80 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - - 9.9� - - 9.9� 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 0.�5 - - 0.�5 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 0.63 - - 0.63 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่30เมษายน2560
 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2559 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน � ปี � - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน 255.43 - 8.78 85.50 �42.23 49�.94 
เงินฝากธนาคาร - 4.89 - - - 4.89 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - �0.24 - - �0.24 
ดอกเบี้ยค้างรับ - - 2.43 - - 2.43 
เงินปันผลค้างรับ - - �.69 - - �.69 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - - �7.9� - - �7.9� 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 0.09 - - 0.09 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 0.58 - - 0.58 
 

��. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่างปีกองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุน
รวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย   

 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
 และเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 จดัการกองทนุ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
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กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-  
 นโยบายการ  บาท 
 กำหนดราคา 2560  2559 
รายการในระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผล   ตามการประกาศจ่าย 20�,950.00 �93,400.00 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 640,338.�3 605,�86.0� 
  บริษัทคู่สัญญาในการซื้อขายตราสาร 
   ซื้อเงินลงทุน   ราคาตลาด 
    พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  �9,8�3,726.76 74,940,279.�4 
    พันธบัตรรัฐบาล  �0,�90,622.00 22,�44,472.60 
    หุ้นกู้     42,700,000.00 - 
          72,704,348.76 97,084,75�.74 
   ขายเงินลงทุน   ราคาตลาด 
    พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  9,933,679.76 �29,948,542.�2 
    พันธบัตรรัฐบาล  �5,246,98�.85 - 
    หุ้นกู้     - �0,000,000.00 
          25,�80,66�.6� �39,948,542.�2 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่กำหนด 5,336,�50.66 5,043,2�6.88 
         ในโครงการ 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ซื้อเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     297,835,083.55 438,520,294.05 
  ขายเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     �72,2�8,590.84 275,�49,�78.3� 
  ค่านายหน้าในการซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.�0% - 0.20% 887,958.96 �,35�,427.28 
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   บาท 
  2560  2559 
ยอดคงเหลือปลายป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  9,583,000.00 8,5�5,800.00 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  564,926.44 498,2�6.42 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  57,8�3.50 52,�49.23 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  48�,779.29 434,576.95 

 
�2. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่ง  
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่  
เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 

 
�3. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมแล้ว เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2560

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2559(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  555,758,934.02 98.86 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 -ธุรกิจการเกษตร
  บจก.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  4,249,800.00 0.76 
 -ธนาคาร
  บมจ.ทุนธนชาต  6,�04,700.00 �.09 
  บมจ.ธนาคารทิสโก้  ��,978,875.00 2.�3 
  บมจ.ธนาคารทหารไทย  9,647,592.00 �.72 
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  5,8�5,800.00 �.03 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  9,583,000.00 �.70 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  8,4�5,200.00 �.50 
 -พาณิชย์
  บมจ.แม็คกรุ๊ป  ��,209,�50.00 �.99 
  บมจ.ซีพี ออลล์ - 5,648,600.00 �.00 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  5,9�7,970.00 �.05 
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  �4,402,500.00 2.56 
  บมจ.สามารถเทลคอม  3,826,4�0.00 0.68 
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์  4,360,500.00 0.78 
 
 



35

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
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ข้อมูลณวันที่30เมษายน2560

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2559(*) ราคาตลาด  
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.ปตท.   �3,537,200.00 2.4� 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  4,2�0,925.00 0.75 
  บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ - 386,�00.00 0.07 
  บมจ.บ้านปู   6,898,560.00 �.23 
  บมจ.บางจากปิโตรเลียม  3,708,800.00 0.66 
  บมจ.ไออาร์พีซี  2,�30,240.00 0.38 
  บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร ์ - 370,800.00 0.07 
 -สื่อและสิ่งพิมพ์
  บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ - 5,0�8,300.00 0.89 
  บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  2,�87,500.00 0.39 
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย  �,833,728.00 0.33 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง  9,35�,000.00 �.66 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ �979  6,405,984.00 �.�4 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  6,�76,050.00 �.�0 
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  3,244,775.00 0.58 
  บมจ.บางกอกแร้นซ์  2,782,570.00 0.49 
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  2,439,450.00 0.43 
 -บริการรับเหมาก่อสร้าง
  บมจ.ช.การช่าง  5,629,850.00 �.00 
  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง  5,95�,070.00 �.06 
  บมจ.เอส ทีพี แอนด์ ไอ  2,582,�40.00 0.46 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2560

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2559(*) ราคาตลาด  
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ.แสนสิริ  6,262,620.00 �.�� 
  บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  2,�02,775.00 0.37 
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  6,�62,275.00 �.�0 
  บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง  3,972,780.00 0.7� 
 -ยานยนต์
  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  2,�98,970.00 0.39 
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 อายุคงเหลือน้อยกว่า � ปี  96,889,594.87 �7.24 
 อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  ��2,087,���.�0 �9.94 
หุ้นกู้
 อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  25,057,908.49 4.46 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  29,609,470.5� 5.27 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)  �,7��,249.�6 0.30 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA+  4,�00,03�.38 0.73 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  �,930,02�.48 0.34 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A+  44,53�,376.65 7.92 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)  �0,�25,464.30 �.80 
เงินฝาก      23,0�2,�47.08 4.09 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  6,395,203.�3 �.�4 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  562,154,137.15 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):2.74
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”  
CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2559 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้  
�. สิทธิของผู้ถือหุ้น  �5% 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน �0% 
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20% 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20% 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%  
โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” 
“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo  
 90-�00  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  208,976,705.97 37.�7 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  44,4�0,099.80 7.90 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  95,667,569.25 �7.02 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558  
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

 
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
�. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F�+(tha)  22,447,220.64 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F�+(tha)  564,926.44 
3. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2� ก.ค. 2560 N/A N/A 5,000,000.00 5,050,504.36 
4. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 ธ.ค. 2560 N/A N/A 30,000,000.00 29,737,858.74 
5. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย �2 ต.ค. 2560 N/A N/A �0,000,000.00 9,935,049.28 
6. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 26 ต.ค. 2560 N/A N/A 50,000,000.00 49,647,7�8.83 
7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �0 ต.ค. 2560 N/A N/A 2,500,000.00 2,5�8,463.66 
8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 26 มิ.ย. 2563 N/A N/A 5,000,000.00 5,�67,879.79 
9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 ธ.ค. 2564 N/A N/A 5,000,000.00 5,429,5�8.50 
�0. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �6 มิ.ย. 2566 N/A N/A 6,000,000.00 6,5��,779.50 
��. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 ธ.ค. 2569 N/A N/A 23,000,000.00 22,038,�05.02 
�2. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 22 มิ.ย. 2572 N/A N/A 30,000,000.00 36,345,904.94 
�3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 มิ.ย. 2579 N/A N/A �5,000,000.00 �5,443,�87.09 
�4. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 มิ.ย. 2589 N/A N/A �4,000,000.00 �2,492,2�3.63 
�5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 มิ.ย. 2609 N/A N/A 8,000,000.00 8,658,522.63 
�6. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 ก.ย. 256� AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 6,300,000.00 6,360,976.98 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)

 
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
�7. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา � มี.ค. 2562 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 7,300,000.00 7,320,502.29 
�8. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 29 มี.ค. 2563 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 4,000,000.00 4,0�5,905.67 
�9. หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 8 ก.พ. 2565 AA- AA- �,900,000.00 �,930,02�.48 
20. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2562 A+ A+ �0,800,000.00 �0,877,329.�8 
2�. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7 ก.ย. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 4,968,882.2� 
22. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ �0,000,000.00 �0,�54,652.23 
23. หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน �0 พ.ย. 2564 A(tha) A(tha) �0,000,000.00 �0,�25,464.30 
  กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
24. หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร �3 พ.ค. 2563 A+ A+ 8,200,000.00 8,4�3,838.45 
25. หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) �5 ก.ค. 2563 A+ A+ �0,000,000.00 �0,��6,674.58 
  จำกัด (มหาชน) 
26. หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 22 ก.ค. 2562 AA+ AA+ 4,�00,000.00 4,�00,03�.38 
27. หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย 25 ก.พ. 2562 AA+(tha) AA+(tha) �,700,000.00 �,7��,249.�6 
28. หุ้นกู้ บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 8 เม.ย. 2563 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 3,700,000.00 3,659,955.77 
29. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง  28 ก.พ. 2562 AAA N/A/Aa3 9,500,000.00 9,555,908.70 
  (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย  
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์  
  (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 
30. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง  28 พ.ค. 2563 AAA N/A/Aa3 �5,000,000.00 �5,082,369.37 
  (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย  
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์  
  (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 
3�. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง  27 พ.ย. 2563 AAA N/A/Aa3 5,000,000.00 4,97�,�92.44 
  (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย  
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์  

  (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 
32. หุ้นกู้ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) �5 มี.ค. 2562 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 3,700,000.00 3,700,567.78 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F�(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายใน
ประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว
จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
สูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 
 
F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
 
F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงใน  
ทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว  
จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มาก
กว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อ
ท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด  
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก  
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง  
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง  
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้  
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี 
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข �, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ � 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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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2530

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2530
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2559ถงึวนัที่30เมษายน2560

 
�. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

ภารดี มุณีสิทธิ์ 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
วินิทร ผ่องใส 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
กอบพร กุลสุรกิจ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 

ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 




45

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์
  การลงทุน จัดเยี่ยม   Conference


บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง
Call

 อื่นๆ

  ข้อมูลข่าวสาร 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) - - - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X X - - - 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด - - - - - - 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - - - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - X - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด - - - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

 จำกัด (มหาชน) X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

 จำกัด (มหาชน) X X X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - - - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)  

 จำกัด (มหาชน) X X - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X - - - - 

 
รอบระยะเวลาบัญชี � พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ �8 พฤษภาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ในเดือนพฤษภาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อม ทั้งในด้านการให้บริการ 
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงาน
และเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุน

ที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น �2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ �0400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   �35,77�,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,�54,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   �35,77�,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 �. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 4. นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส กรรมการ 

 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 �. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 5. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 6. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 7. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �0. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 ��. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �2. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �3. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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