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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 พฤษภาคม 2550 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยง
เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน 
 กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความ
สามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี 
พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
 (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561) (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 421,102,071.92 364,032,389.30 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 19.5985 18.4723 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 22,956,704.81 9,985,858.16 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 1.1262 0.5468 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 6.10 3.05 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 5.91 2.12 
 
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด 
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (25%)   

ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (10%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ 
GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (30%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND 
INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%)  
เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (27%)   
กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี  
เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (36.50%) เป็นตัวชี้วัด 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2520
รอบระยะเวลา1พฤษภาคม2560–30เมษายน2561

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาขึ้นจากระดับประมาณ 1,550 จุด  
ในช่วงต้นของรอบปีบัญชี และปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถทำสถิติปิดสูงสุดที่ระดับ
ประมาณ 1,840 จุดในช่วงต้นปี 2561 ก่อนที่จะปรับตัวผันผวนลดลงและปิดที่ระดับ 1,780 จุด  
ในช่วงสิ้นรอบปีบัญชี คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 213.79 จุด หรือ 13.65% ในช่วงรอบปีบัญชี 
 ในช่วงต้นของรอบปีบัญชี ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวอยู่ ในกรอบดัชนี 1,560-1,590 จุด  
ต่อเนื่องจากไตรมาสแรกเนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลด้านคุณภาพสินเชื่อและภาระ  
การตั้งสำรองในระดับสูงเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับใหม่ (IFRS9) ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการชะลอตัวของการการบริโภคในประเทศ  
ในช่วงถวายความอาลัย อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการจำกัดปริมาณ
การผลิตของกลุ่ม OPEC ที่เริ่มมีผลตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2/59 ได้ส่งผลดีต่อผลประกอบการ
และราคาของหุ้นในกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ การประกาศมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล 
การประกาศ GDP ในประเทศที่ขยายตัวดีกว่าคาด โดยขยายตัวได้ถึง 4.3% ในไตรมาส 3/60   
ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารจากคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมทั้ง  
แรงซื้อจากกองทุน LTF/RMF ในเดือนธันวาคม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องและปิดที่ระดับ 32.58 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นปีสอดคล้องกับทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย 
ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 
และปิดที่ระดับ 1,753.71 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 
 ในเดือนมกราคม 2561 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา
และทำสถิติปิดตลาดสูงสุด ณ ระดับ 1,838.96 จุด ในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี ความกังวลต่อ  
การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้นจากระดับ 2.4% 
ณ สิ้นปี 2560 มาสู่ระดับสูงกว่า 2.8% ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ สร้างความกังวลต่อการลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงที่อาจมีความน่าสนใจลดลง จึงเกิดแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้น
ไทยปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคในช่วงไตรมาสแรกของปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก  
การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น PTT ซึ่งเป็นหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยที่ได้ประกาศ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ทำสถิติสูงสุดพร้อมประกาศแตกพาร์ อย่างไรก็ตาม ภาวะ  
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ผลกระทบจากสงคราม  
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (Trade War) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดรอบ 4 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3.036 ที่สร้างแรงกดดันต่อ
ตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง ความกังวลต่อผลกระทบในการดำเนินงานของกลุ่ม
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ธนาคารหลังประกาศลดค่าธรรมเนียมของธุรกิจ Digital banking ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัว  
ลดลงมาปิดที่ระดับ 1,780.11 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน
และตราสารแห่งหนี้ ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุน  
ในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
ประมาณร้อยละ 35.64 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ดังนี้ กลุ่มพลังงาน
และสาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 8.87 กลุ่มธนาคารประมาณร้อยละ 5.20 กลุ่มพาณิชย์
ประมาณร้อยละ 4.44 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมาณร้อยละ3.94 กลุ่มปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ประมาณร้อยละ 2.81 
 ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 33.76 ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารหนี้
รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 24.95 เป็นการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ดูเรชั่นของส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.62 ปี ทั้งนี้กองทุนยัง
คงเน้นการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ผู้ออกมีเครดิตดี และ  
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 กองทุนลงทุนในส่วนของตราสารทุนประมาณร้อยละ 35.64   
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 26.50 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560 โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีสัดส่วน  
การลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชย์  
การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ 
บริการรับเหมาก่อสร้าง ธนาคาร สื่อและสิ่งพิมพ์ อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ธุรกิจการเกษตร ขนส่งและโลจิสติกส์ ยานยนต์ 
 ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 33.76   
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ขณะที่ร้อยละ 24.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยดูเรชั่น  
ของส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.62 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560  
กองทุนลงทุนร้อยละ 40.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้  
ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 25.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
เป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน สำหรับดูเรชั่นของกองทุนในส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 5.08 ปี 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.10 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 0.19 
 อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด  
หลักทรัพย์ฯ (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (10%) 
ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX (1-3Y)(30%) ดัชนีผลตอบแทนรวม
ของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y)(20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM 
Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว  
กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (27%) กับค่าเฉลี่ยของ TBMA 
GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ (36.50%) เป็นตัวชี้วัด 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520กับเกณฑ์มาตรฐาน
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม -14.72 19.30 21.51 -1.36 15.82 -0.18 12.72 0.18 6.09 7.56 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* -13.35 17.31 14.78 3.06 12.39 0.25 8.48 -1.49 6.35 5.68 

ความผันผวน 
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

12.29 9.51 8.53 9.69 5.57 10.59 6.03 6.02 5.95 2.93 

ความผันผวน  
(Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

12.94 8.58 5.83 7.12 3.93 6.56 3.74 3.93 4.01 1.73 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  

หน่วย : % 

 ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี 10ปี ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.21 -0.76 1.13 6.10 3.87 3.10 6.31 6.34 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 1.15 -0.13 1.90 5.91 3.20 2.90 5.10 5.16 

ความผันผวน 
(Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

4.16 4.34 3.84 3.33 5.05 6.57 7.83 7.81 

ความผันผวน 
(Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

2.61 2.75 2.37 2.02 3.29 4.15 6.30 6.42 

 
* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ 

Short-term Government Bond Index (10%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (30%)  
ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate 
Bond Index A-(1-3Y) (15%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้น   
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (27%) กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี 
เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (36.50%) เป็นตัวชี้วัด  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2560ถึงวันที่30เมษายน2561

 

 อันดับ ชื่อ
 ค่านายหน้า อัตราส่วน

   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 262,724.49 43.48% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 52,619.53 8.71% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 45,352.42 7.51% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 41,342.19 6.84% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 41,304.81 6.84% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 25,660.47 4.25% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 16,350.43 2.71% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 15,231.46 2.52% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 14,904.41 2.47% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 13,990.25 2.32% 
 11 อื่นๆ 74,733.92 12.37%  
  รวม 604,214.38 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560ถึงวันที่30เมษายน2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,965.46 0.48 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 65.52 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 262.06 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 37.19 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 27.40 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 38.88 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 2,396.51 0.59

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2560ถึงวันที่30เมษายน2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,816.01 0.96 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 127.20 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 508.80 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 75.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 50.49 0.01 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 44.51 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 50.49 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 4,672.50 1.17

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณวันที่30เมษายน2561

 
   บาท 
 หมายเหต ุ 2561  2560 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  2.4, 3, 11 396,203,544.90 336,839,097.68 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เท่ากับ 381,262,097.88 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 เท่ากับ 332,707,055.05 บาท) 
เงินฝากธนาคาร     5, 11 7,228,365.75 10,471,513.89 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  16,025,333.83 14,260,547.91 
 ดอกเบี้ยค้างรับ     1,315,764.73 1,723,941.44 
 เงินปันผลค้างรับ     848,340.24 1,370,534.20 
รวมสินทรัพย์       421,621,349.45 364,665,635.12 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  30,589.18 212,990.53 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     11 475,778.14 410,051.34 
หนี้สินอื่น        12,910.21 10,203.95 
รวมหนี้สิน        519,277.53 633,245.82 
สินทรัพย์สุทธิ       421,102,071.92 364,032,389.30 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  214,864,259.41 197,069,001.86 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จำนวน 21,486,425.9404 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 จำนวน 19,706,900.1851 หน่วย) 
กำไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร     205,771,792.03 182,815,087.22 
 บัญชีปรับสมดุล    2.9 466,020.48 (15,851,699.78) 
สินทรัพย์สุทธิ       421,102,071.92 364,032,389.30  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   2.6 19.5985 18.4723  
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21,486,425.9404 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 19,706,900.1851 หน่วย) 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30เมษายน2561

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
พันธบัตร - 35.72% 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 16.97% 
  CB18906A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 06/09/61)  5,000 4,977,135.18 
  CB18O04A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 04/10/61)  3,000 2,983,170.02 
  CB18D06A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 06/12/61)  9,000 8,923,967.79 
  BOT192A (อัตราดอกเบี้ย 1.59% ครบกำหนด 20/02/62)  5,000 5,007,889.64 
  CB19314A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 14/03/62)  13,000 12,842,459.91 
  BOT193A (อัตราดอกเบี้ย 1.50% ครบกำหนด 21/03/62)  9,000 9,004,171.96 
  BOT198A (อัตราดอกเบี้ย 1.49% ครบกำหนด 28/08/62)  2,000 2,000,568.01 
  BOT199A (อัตราดอกเบี้ย 1.65% ครบกำหนด 12/09/62)  12,500 12,528,177.02 
  BOT202B (อัตราดอกเบี้ย 1.34% ครบกำหนด 26/02/63)  9,000 8,968,249.73 
           67,235,789.26 
 พันธบัตรรัฐบาล - 18.42% 
  LB206A (อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบกำหนด 26/06/63)  15,500 15,830,720.93 
  ILB217A (อัตราดอกเบี้ย 1.20% ครบกำหนด 14/07/64)  11,500 12,386,188.45 
  LB21DA (อัตราดอกเบี้ย 3.65% ครบกำหนด 17/12/64)  6,000 6,412,446.58 
  LB226A (อัตราดอกเบี้ย 1.875% ครบกำหนด 17/06/65)  19,000 19,056,792.84 
  LB22DA (อัตราดอกเบี้ย 2.00% ครบกำหนด 17/12/65)  12,500 12,566,429.51 
  LB26DA (อัตราดอกเบี้ย 2.125% ครบกำหนด 17/12/69)  6,900 6,731,917.02 
           72,984,495.33 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ - 0.33% 
  ธนาคาร - 0.33% 
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
    GHB214A (อัตราดอกเบี้ย 1.86% ครบกำหนด 11/04/64) 1,300 1,299,187.70 
           1,299,187.70 
รวมพันธบัตร        141,519,472.29 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
หุ้นกู้ - 26.40% 
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย - 26.40%  
  ธุรกิจการเกษตร - 4.13% 
   บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
    BTG207A (อัตราดอกเบี้ย 2.40% ครบกำหนด 21/07/63) 2,000 2,027,114.72 
    BTG215A (อัตราดอกเบี้ย 2.30% ครบกำหนด 25/05/64) 4,000 4,032,494.20 
    BTG227A (อัตราดอกเบี้ย 2.95% ครบกำหนด 21/07/65) 2,600 2,664,873.06 
    BTG233A (อัตราดอกเบี้ย 2.52% ครบกำหนด 28/03/66) 2,600 2,591,210.57 
           11,315,692.55 
   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
    CPFTH207A (อัตราดอกเบี้ย 2.51% ครบกำหนด 15/07/63) 5,000 5,055,358.82 
           5,055,358.82 
           16,371,051.37 
  ธนาคาร - 3.33%  
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
    BAY211A (อัตราดอกเบี้ย 1.91% ครบกำหนด 26/01/64) 2,100 2,105,014.79 
           2,105,014.79 
   ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
    KK202A (อัตราดอกเบี้ย 1.80% ครบกำหนด 20/02/63) 2,500 2,494,960.12 
           2,494,960.12 
   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
    LHBANK199A (อัตราดอกเบี้ย 1.70% ครบกำหนด 30/09/62) 1,200 1,198,358.25 
    LHBANK203A (อัตราดอกเบี้ย 1.75% ครบกำหนด 30/03/63) 900 897,489.56 
           2,095,847.81 
   ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
    TISCO191A (อัตราดอกเบี้ย 1.85% ครบกำหนด 21/01/62) 5,000 5,010,965.28 
    TISCO198A (อัตราดอกเบี้ย 1.68% ครบกำหนด 09/08/62) 1,500 1,500,278.93 
           6,511,244.21 
           13,207,066.93 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 1.22% 
    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 
     IVL18OB (อัตราดอกเบี้ย 5.04% ครบกำหนด 19/10/61) 2,000 2,033,245.98 
     IVL22DA (อัตราดอกเบี้ย 5.11% ครบกำหนด 14/12/65) 2,500 2,783,078.44 
           4,816,324.42 
   พาณิชย์ - 2.84% 
    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
     BJC203A (อัตราดอกเบี้ย 3.00% ครบกำหนด 24/03/63) 1,000 1,023,028.73 
     BJC21DA (อัตราดอกเบี้ย 3.06% ครบกำหนด 08/12/64) 5,000 5,164,262.57 
           6,187,291.30 
    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
     CPALL18OB (อัตราดอกเบี้ย 4.70% ครบกำหนด 31/10/61) 5,000 5,077,525.85 
           5,077,525.85 
           11,264,817.15 
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 0.31% 
   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
    MAJOR229A (อัตราดอกเบี้ย 2.80% ครบกำหนด 12/09/65) 1,200 1,229,218.42 
           1,229,218.42 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 5.46% 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
    CPF205A (อัตราดอกเบี้ย 3.21% ครบกำหนด 13/05/63) 3,000 3,080,715.28 
    CPF244A (อัตราดอกเบี้ย 3.11% ครบกำหนด 12/04/67) 2,000 2,031,457.88 
    CPF251A (อัตราดอกเบี้ย 3.05% ครบกำหนด 24/01/68) 4,900 4,924,195.93 
           10,036,369.09 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
    MINT249A (อัตราดอกเบี้ย 2.91% ครบกำหนด 27/09/67) 200 202,960.78 
           202,960.78 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
    TBEV203A (อัตราดอกเบี้ย 1.79% ครบกำหนด 22/03/63) 1,600 1,599,799.07 
    TBEV213A (อัตราดอกเบี้ย 2.10% ครบกำหนด 22/03/64) 2,200 2,209,325.67 
    TBEV233A (อัตราดอกเบี้ย 2.76% ครบกำหนด 22/03/66) 6,000 6,070,682.85 
           9,879,807.59 
   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
    TU237A (อัตราดอกเบี้ย 2.79% ครบกำหนด 20/07/66) 1,500 1,515,688.60 
           1,515,688.60 
           21,634,826.06 
  การแพทย์ - 0.56% 
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
    BDMS233A (อัตราดอกเบี้ย 4.63% ครบกำหนด 14/03/66) 2,000 2,208,158.78 
           2,208,158.78 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 0.20% 
   บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 
    TICON213A (อัตราดอกเบี้ย 2.20% ครบกำหนด 14/03/64) 800 803,348.34 
           803,348.34 
  ระบบขนส่งโลจิสติกส์ - 1.54% 
   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
    BTSC21NA (อัตราดอกเบี้ย 2.85% ครบกำหนด 10/11/64) 6,000 6,105,921.61 
           6,105,921.61 
  การเงิน - 5.12% 
   บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
    KCC193A (อัตราดอกเบี้ย 1.60% ครบกำหนด 14/03/62) 1,000 1,000,073.03 
    KCC199A (อัตราดอกเบี้ย 1.84% ครบกำหนด 21/09/62) 900 902,386.70 
    KCC203A (อัตราดอกเบี้ย 1.66% ครบกำหนด 14/03/63) 1,700 1,698,990.62 
           3,601,450.35 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 
    NTL187B (อัตราดอกเบี้ย 1.81% ครบกำหนด 26/07/61) 2,700 2,703,462.25 
    NTL191A (อัตราดอกเบี้ย 1.65% ครบกำหนด 30/01/62) 800 800,527.36 
    NTL19DB (อัตราดอกเบี้ย 1.98% ครบกำหนด 14/12/62) 700 702,812.95 
    NTL20NA (อัตราดอกเบี้ย 2.74% ครบกำหนด 08/11/63) 5,000 5,093,495.08 
    NTL21DA (อัตราดอกเบี้ย 2.46% ครบกำหนด 14/12/64) 2,600 2,624,503.32 
           11,924,800.96 
   บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
    THANI205A (อัตราดอกเบี้ย 2.77% ครบกำหนด 12/05/63) 1,500 1,520,833.16 
           1,520,833.16 
   บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) 
    TK208A (อัตราดอกเบี้ย 2.56% ครบกำหนด 18/08/63) 1,200 1,210,668.64 
           1,210,668.64 
   บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
    TLT22DA (อัตราดอกเบี้ย 2.37% ครบกำหนด 08/12/65) 2,000 2,014,853.55 
           2,014,853.55 
           20,272,606.66 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 1.69% 
   บริษัท อมตะ บี.กรีม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด 
    ABPSPV224A (อัตราดอกเบี้ย 3.25% ครบกำหนด 21/04/65) 6,500 6,696,438.87 
           6,696,438.87 
 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย   104,609,778.61 
รวมหุ้นกู้         104,609,778.61 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 37.88% 
 หุ้นสามัญ - 37.88% 
  ธนาคาร - 5.53% 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  28,500 5,500,500.00 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  33,200 6,490,600.00 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  180,800 3,290,560.00 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  25,600 3,353,600.00 
   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  1,378,800 3,253,968.00 
           21,889,228.00 
  วัสดุก่อสร้าง - 1.78% 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  15,100 7,066,800.00 
           7,066,800.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 2.99% 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  132,000 7,953,000.00 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  39,700 3,890,600.00 
           11,843,600.00 
  พาณิชย์ - 4.72% 
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  31,400 1,876,150.00 
   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  206,300 3,878,440.00 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  108,600 9,448,200.00 
   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  101,800 1,527,000.00 
   บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)  29,700 1,952,775.00 
           18,682,565.00 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร - 4.19% 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  47,200 9,817,600.00 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  57,500 3,306,250.00 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  41,900 2,136,900.00 
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  177,000 1,345,200.00 
           16,605,950.00 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 9.43% 
   บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  72,800 1,412,320.00 
   บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  343,000 1,317,120.00 
   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  88,300 1,580,570.00 
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  112,700 794,535.00 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  56,700 7,597,800.00 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  344,000 19,436,000.00 
   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)  212,900 3,342,530.00 
   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  20,000 1,885,000.00 
           37,365,875.00 
  เงินทุนและหลักทรัพย์ - 1.50% 
   บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  114,296 5,943,392.00 
           5,943,392.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 1.48% 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  145,700 5,864,425.00 
           5,864,425.00 
  การแพทย์ - 1.01% 
   บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  220,100 3,829,740.00 
   บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  5,200 182,000.00 
           4,011,740.00 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 0.48% 
   บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  36,200 1,900,500.00 
           1,900,500.00 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 2.47% 
   บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  126,000 1,058,400.00 
   บริษัท อนันดา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  192,700 755,384.00 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  46,500 3,754,875.00 
   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  181,575 4,212,540.00 
           9,781,199.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2561
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 1.94% 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  82,500 5,878,125.00 
   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  233,100 1,806,525.00 
           7,684,650.00 
  ยานยนต์ - 0.36% 
   บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  66,100 1,434,370.00 
           1,434,370.00 
 รวมหุ้นสามัญ       150,074,294.00 
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   150,074,294.00 
 
รวมเงินลงทุน - 100 % (ราคาทุน 381,262,097.88 บาท)   396,203,544.90 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2561
      
   บาท 
 หมายเหต ุ 2561  2560  
รายได้จากการลงทุน    2.3 
 รายได้ดอกเบี้ย     5,077,495.62 5,267,116.27 
 รายได้เงินปันผล    11 3,397,829.04 3,409,747.90 
  รวมรายได้      8,475,324.66 8,676,864.17 
ค่าใช้จ่าย       2.3 
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  6, 11 3,816,007.05 3,185,827.13 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 127,200.19 106,194.19 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  6, 11 508,800.88 424,776.90 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ     75,000.00 75,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 145,491.26 102,098.36 
 รวมค่าใช้จ่าย      4,672,499.38 3,893,896.58 
รายได้สุทธิจากการลงทุน    3,802,825.28 4,782,967.59 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.3 8,344,475.14 21,468,929.46 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.3, 8 10,809,404.39 (16,266,038.89) 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 
   และยังไม่เกิดขึ้น   19,153,879.53 5,202,890.57 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  22,956,704.81 9,985,858.16  
กำไรสะสมต้นปี     9 182,815,087.22 172,829,229.06 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  22,956,704.81 9,985,858.16 
กำไรสะสมปลายปี     205,771,792.03 182,815,087.22 
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1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
  กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (The K Lifestyle Fund 2520) เป็นกองทุนรวมผสม

แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุน  
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวม  
ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนละ 10 บาท 

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบาย  
การลงทุนที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ 
และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัด  
ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25   
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่  
เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย
ของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ  
ตราสารทางการเงิน ให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ 
กองทุนอาจจะลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

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

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 
เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
  ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับปรับปรุง 2560 จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มี  
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ  

2.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.3.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
  ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม

ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
  เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ 
  กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่

จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
  กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน  
2.3.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  

2.4 เงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
  เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมี

สิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลัก
ทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิด  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีตราสารหนี้สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ  
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี้ 
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(1) 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  

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคารตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงวดปัจจุบัน 

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทันทีเมื่อเกิดรายการ  
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาและจะบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามราคาตลาดของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญา  
เป็นกำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน 
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2.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
  กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี  
2.7 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
  ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่าย

บริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
จำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว้  

2.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน

ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการ
จัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน  

2.9 บัญชีปรับสมดุล 
  ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 
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3. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 
   บาท 
 2561 2560 
 ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม  ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม  
พันธบัตร 141,415,160.51 141,519,472.29 148,853,906.98 147,299,868.28 
หุ้นกู้ 103,728,419.97 104,609,778.61 93,000,000.00 93,074,214.40 
หุ้นสามัญ 136,118,517.40 150,074,294.00 90,853,148.07 96,465,015.00 
 รวมเงินลงทุน 381,262,097.88 396,203,544.90 332,707,055.05 336,839,097.68 

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 และ 2560 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน  

โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 1,005.02 ล้านบาท 
และ 764.39 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวนเงิน 964.79 ล้านบาท และ 746.04 ล้านบาท 
โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 253.65 และร้อยละ 230.66 และยอดขายคิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 243.50 และ ร้อยละ 225.12 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 และ 2560 ดังนี ้ 
 2561 2560 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ  อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท  % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.000 33,795.58 0.000 214,696.93 
          33,795.58  214,696.93 
ประเภทออมทรัพย ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.650 7,194,570.17 0.650 10,256,816.96 
          7,194,570.17  10,256,816.96 
 รวม        7,228,365.75  10,471,513.89 
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6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.9630 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดดังต่อไปนี้ 
1.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน

อัตราดังนี้ 
  อัตราค่าธรรมเนียม 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)  
 น้อยกว่า 3,500 0.0321 
 ตั้งแต่ 3,500 0.0268  

2.) กรณีที่ต้องมีการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้รับค่าธรรมเนียม
ตามข้อ 1.) และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 
0.0268 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าหลักทรัพย์ในต่างประเทศ  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.1284 ต่อปี (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณ 

 
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค 
ไลฟ์สไตล์ 2520 เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร 
ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่นๆ 
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8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
   บาท 
  2561  2560 

โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี  (4,132,042.63) (20,398,081.52) 
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ 
 ณ วันสิ้นปี     14,941,447.02 4,132,042.63 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  10,809,404.39 (16,266,038.89)  
 รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้
ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว 
 

9. กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี 
 กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 

   บาท 
  2561  2560  

กำไรสะสมต้นปีส่วนที่เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  57,281,497.03 52,498,529.44 
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่นสะสม  197,152.59 197,152.59 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  121,204,394.97 99,735,465.51 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  4,132,042.63 20,398,081.52 
กำไรสะสมต้นปีทั้งสิ้น   182,815,087.22 172,829,229.06 
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10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

10.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 2  

10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes)  

10.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ  

10.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่
กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนในท้อง
ตลาดลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผล
ตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเพิ่มขึ้นจากราคาตราสารหนี้ แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนใน
ท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง กองทุนก็จะเกิดผล
ขาดทุนขึ้นได้ ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุยิ่งยาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งมาก 
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 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน - 246,129,250.90 150,074,294.00 396,203,544.90 
เงินฝากธนาคาร 7,194,570.17 - 33,795.58 7,228,365.75  

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน - 240,374,082.68 96,465,015.00 336,839,097.68 
เงินฝากธนาคาร 10,256,816.96 - 214,696.93 10,471,513.89  
10.5 ความเสี่ยงด้านตลาด 

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง 
สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวก
หรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด
อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้  
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10.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยการเข้าทำ
ธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกผ่านเกณฑ์
กระบวนการคัดสรรโดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 

 
10.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขาย
ตราสารได้ตามจำนวนเงินและราคาที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องเพิ่มหรือ
ลดราคาเพื่อให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ 
เว้นแต่สำหรับตราสารหนี้ที่ต้องการถือไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนจะไม่มีความ
เสี่ยงประเภทนี้ 
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และกองทุนอาจพิจารณากระจายการครบกำหนดอายุของ
ตราสารเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2561 มีดังนี ้

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน 150.07 - 60.36 170.36 15.41 396.20 
เงินฝากธนาคาร - 7.23 - - - 7.23 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 16.03 - - 16.03 
ดอกเบี้ยค้างรับ - - 1.32 - - 1.32 
เงินปันผลค้างรับ - - 0.85 - - 0.85 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อ 
 คืนหน่วยลงทุน - - 0.03 - - 0.03 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 0.48 - - 0.48 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่30เมษายน2561
 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2560 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน 96.47 - 64.80 101.65 73.92 336.84 
เงินฝากธนาคาร - 10.47 - - - 10.47 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 14.26 - - 14.26 
ดอกเบี้ยค้างรับ - - 1.72 - - 1.72 
เงินปันผลค้างรับ - - 1.37 - - 1.37 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 0.21 - - 0.21 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 0.41 - - 0.41 
 
11. 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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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่30เมษายน2561
 

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-  
 นโยบายการ  บาท 
 กำหนดราคา 2561  2560 
รายการในระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผล   ตามการประกาศจ่าย 129,700.00 105,500.00 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 508,800.88 424,776.90 
  บริษัทคู่สัญญาในการซื้อขายตราสาร 
   ซื้อเงินลงทุน   ราคาตลาด 
    พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  81,905,775.40 10,059,856.40 
    หุ้นกู้     14,600,000.00 35,300,000.00 
     รวม    96,505,775.40 45,359,856.40 
   ขายเงินลงทุน   ราคาตลาด 
    พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  165,162,812.58 4,953,295.18 
    พันธบัตรรัฐบาล  5,061,364.95 - 
     รวม    170,224,177.53 4,953,295.18 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่กำหนดในโครงการ 3,816,007.05 3,185,827.13 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ซื้อเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     97,887,079.13 160,680,797.67 
  ขายเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     39,408,319.16 98,609,481.09 
  ค่านายหน้าในการซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.10% - 0.20% 262,724.49 491,219.38 
   บาท 
  2561  2560 
ยอดคงเหลือปลายป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  6,490,660.00 4,995,000.00 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  33,795.58 214,696.93 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  45,803.22 38,291.60 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  343,524.12 287,186.86 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่30เมษายน2561
 
12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่ง  
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่  
เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 

 
13. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมแล้วเมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน 2561 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2561

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2560(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  403,447,162.81 95.81 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
 -ธนาคาร
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  5,500,500.00 1.31 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  6,490,600.00 1.54 
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  3,290,560.00 0.78 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  3,353,600.00 0.80 
  บมจ.ธนาคารทหารไทย  3,253,968.00 0.77 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  7,066,800.00 1.68 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  7,953,000.00 1.89 
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  3,890,600.00 0.92 
 -พาณิชย์
  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  1,952,775.00 0.46 
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  1,876,150.00 0.45 
  บมจ.คอมเซเว่น  3,878,440.00 0.92 
  บมจ.ซีพี ออลล์ - 9,448,200.00 2.24 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  1,527,000.00 0.36 
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  3,306,250.00 0.79 
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  2,136,900.00 0.51 
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  9,817,600.00 2.33 
  บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น  1,345,200.00 0.32 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2561

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2560(*) ราคาตลาด  
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  3,342,530.00 0.79 
  บมจ.ปตท.   19,436,000.00 4.62 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  7,597,800.00 1.80 
  บมจ.ซีเค เพาเวอร์  1,317,120.00 0.31 
  บมจ.บ้านปู   1,412,320.00 0.34 
  บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)  1,580,570.00 0.38 
  บมจ.ไออาร์พีซี  794,535.00 0.19 
  บมจ.ไทยออยล์  1,885,000.00 0.45 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979  5,943,392.00 1.41 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  5,864,425.00 1.39 
 -การแพทย์
  บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - 182,000.00 0.04 
  บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  3,829,740.00 0.91 
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  1,900,500.00 0.45 
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  3,754,875.00 0.89 
  บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  1,058,400.00 0.25 
  บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  755,384.00 0.18 
  บมจ.ศุภาลัย  4,212,540.00 1.00 
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  5,878,125.00 1.40 
  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  1,806,525.00 0.43 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2561

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2560(*) ราคาตลาด  
 -ยานยนต์
  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  1,434,370.00 0.34 
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  43,769,205.46 10.39 
 อายุคงเหลือ 1-3 ปี  39,518,619.80 9.38 
 อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  57,556,716.63 13.67 
หุ้นกู้
 อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  2,115,454.38 0.50 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  5,642,679.56 1.34 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA  9,906,157.24 2.35 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  3,737,286.14 0.89 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A+  26,537,950.85 6.30 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)  5,078,169.69 1.21 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A  32,012,739.25 7.60 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)  6,186,502.43 1.47 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A-  14,061,747.62 3.34 
เงินฝาก      7,249,639.76 1.72  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  17,654,909.11 4.19  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  421,102,071.92 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):2.44
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”  
CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้  
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10% 
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  
 90-100  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  140,844,541.89 33.45 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  21,810,393.16 5.18 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  92,018,446.39 21.85 
 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

 
    อนัดบั อนัดบั

มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  7,215,844.18 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  33,795.58 
3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ก.พ. 2562 N/A N/A 5,000,000.00 5,023,136.22 
4 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 มี.ค. 2562 N/A N/A 9,000,000.00 9,019,336.34 
5 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 28 ส.ค. 2562 N/A N/A 2,000,000.00 2,005,629.93 
6 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 12 ก.ย. 2562 N/A N/A 12,500,000.00 12,556,430.44 
7 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 26 ก.พ. 2563 N/A N/A 9,000,000.00 8,989,396.03 
8 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ก.ย. 2561 N/A N/A 5,000,000.00 4,977,135.18 
9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ธ.ค. 2561 N/A N/A 9,000,000.00 8,923,967.79 
10 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 ต.ค. 2561 N/A N/A 3,000,000.00 2,983,170.02 
11 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 14 มี.ค. 2562 N/A N/A 13,000,000.00 12,842,459.91 
12 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 11,500,000.00 12,429,670.07 
13 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 26 มิ.ย. 2563 N/A N/A 15,500,000.00 15,967,163.40 
14 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2564 N/A N/A 6,000,000.00 6,493,446.58 
15 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 มิ.ย. 2565 N/A N/A 19,000,000.00 19,188,556.54 
16 พันธบัตร รัฐบาลไทย 17 ธ.ค. 2565 N/A N/A 12,500,000.00 12,658,895.26 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)

 
    อนัดบั อนัดบั

มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
17 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2569 N/A N/A 6,900,000.00 6,786,148.18 
18 พันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 11 เม.ย. 2564 N/A AAA(tha),F1+(tha) 1,300,000.00 1,300,512.63 
 รัฐวิสาหกิจ 
19 หุ้นกู้ A mata B.Grimm Power  21 เม.ย. 2565 A- A-/A- 6,500,000.00 6,702,226.54 
  SPV 1 Co,.Ltd.  
  (ค้ำประกันโดย   
  Amata B. Grimm Power 3  
  Limited) 
20 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 26 ม.ค. 2564 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 2,100,000.00 2,115,454.38 
21 หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 14 มี.ค. 2566 AA- AA- 2,000,000.00 2,220,336.31 
22 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2563 A+ A+ 1,000,000.00 1,026,152.02 
23 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 5,224,624.21 
24 หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 21 ก.ค. 2563 A A 2,000,000.00 2,040,265.40 
25 หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 25 พ.ค. 2564 A A 4,000,000.00 4,072,066.80 
26 หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 21 ก.ค. 2565 A A 2,600,000.00 2,685,886.76 
27 หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 28 มี.ค. 2566 A A 2,600,000.00 2,597,313.80 
28 หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน 10 พ.ย. 2564 A-(tha) A-(tha) 6,000,000.00 6,186,502.43 
  กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
29 หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ 31 ต.ค. 2561 A(tha) A(tha),F1(tha) 5,000,000.00 5,078,169.69 
30 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 13 พ.ค. 2563 A+ A+ 3,000,000.00 3,125,303.50 
31 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 12 เม.ย. 2567 A+ A+ 2,000,000.00 2,034,695.69 
32 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 24 ม.ค. 2568 N/A A+ 4,900,000.00 4,963,912.78 
33 หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  15 ก.ค. 2563 A+ A+ 5,000,000.00 5,091,805.40 
  จำกัด (มหาชน)  
34 หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 19 ต.ค. 2561 A+ A+ 2,000,000.00 2,036,559.95 
35 หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 14 ธ.ค. 2565 A+ A+ 2,500,000.00 2,831,378.44 
36 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 14 มี.ค. 2562 N/A AAA 1,000,000.00 1,002,177.14 
   
37 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 900,000.00 904,246.86 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)

 
    อนัดบั อนัดบั

มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
38 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 14 มี.ค. 2563 N/A AAA 1,700,000.00 1,702,701.74 
39 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 20 ก.พ. 2563 A- A- 2,500,000.00 2,503,590.26 
40 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ 30 ก.ย. 2562 N/A A- 1,200,000.00 1,200,146.74 
41 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ 30 มี.ค. 2563 N/A A- 900,000.00 898,870.38 
42 หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 12 ก.ย. 2565 A A 1,200,000.00 1,233,821.16 
43 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 27 ก.ย. 2567 A+ A+ 200,000.00 203,518.86 
44 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 26 ก.ค. 2561 A A 2,700,000.00 2,716,181.84 
45 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 30 ม.ค. 2562 A A 800,000.00 803,818.32 
46 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 14 ธ.ค. 2562 A A 700,000.00 708,053.17 
47 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 8 พ.ย. 2563 A A 5,000,000.00 5,158,804.67 
48 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 14 ธ.ค. 2564 A A 2,600,000.00 2,648,685.46 
49 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2563 AA AA 1,600,000.00 1,602,937.70 
50 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2564 AA AA 2,200,000.00 2,214,388.68 
51 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2566 AA AA 6,000,000.00 6,088,830.86 
52 หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด  12 พ.ค. 2563 A- A- 1,500,000.00 1,540,185.22 
  (มหาชน) 
53 หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล  14 มี.ค. 2564 A A 800,000.00 805,662.86 
  คอนเน็คชั่น 
54 หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 21 ม.ค. 2562 A A 5,000,000.00 5,036,307.75 
55 หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 9 ส.ค. 2562 A A 1,500,000.00 1,505,871.26 
56 หุ้นกู้ บมจ.ฐิติกร 18 ส.ค. 2563 N/A A- 1,200,000.00 1,216,728.48 
57 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 8 ธ.ค. 2565 AAA N/A/Aa3 2,000,000.00 2,033,553.82 
  (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ 
  (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 
58 หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 20 ก.ค. 2566 AA- AA- 1,500,000.00 1,516,949.83 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(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 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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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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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2520
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2560ถงึวนัที่30เมษายน2561

 
1. 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 

ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
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 
ญดาภัค โออนันต์ 

ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
ศิริรัตน์ ธรรมศิร ิ
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X X X 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด - - - - 

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 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 X 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

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

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X - 

 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 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 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. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 4. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 5. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. 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 
 10. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 13. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 





รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ไลฟสไตล 2520
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 ตุลาคม 2560  



 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 - 31 ตุล�คม 2560

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520” 
(K Lifestyle Fund 2520 : K-2520) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 
2560

 KAsset ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเร�ถือเป็นภ�รกิจ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภ�ยใต้ 
หลักธรรม�ภิบ�ล  พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

      ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
         บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

 

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข� ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  KAsset Contact Center 02-6733888
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 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
(K Lifestyle Fund 2520 : K-2520)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมผสมแบบกำ�หนดสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน ประเภท        
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 24 พฤษภ�คม 2550 จำ�นวนเงิน
ทุนจดทะเบียน 5,000 ล้�นบ�ท รอบระยะเวล�บัญชี 1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยน

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยที่จะกระจ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน ตร�ส�ร 
กึ่งหนี้กึ่งทุน ตร�ส�รแห่งหนี้ และหรือเงินฝ�กรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือก�รห�       
ดอกผลโดยวธิอีืน่ทีไ่มข่ดัตอ่กฎหม�ย  ก.ล.ต. ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตร�ส�รแหง่ทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 
 45   ของมลูค�่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุโดยจดัสดัสว่นก�รลงทนุใหม้รีะดบัคว�มเสีย่งทีเ่หม�ะสม 
กับช่วงอ�ยุหรือคว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเส่ียงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้�หม�ยของกองทุน  
โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้และตร�ส�รท�งก�รเงินให้               
เหม�ะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้� ทั้งนี้ กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�
ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน (Effifififfifiicient Portfolio Management) 
และตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Notes)

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล : -  

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย 0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน 0.25 สำ�หรับหน่วยลงทุนที่มีอ�ยุก�รถือครองน้อยกว่� 6 เดือน
  0.00 สำ�หรับหน่วยลงทุนที่มีอ�ยุก�รถือครองม�กกว่�หรือ  
      เท่�กับ 6 เดือน

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร 0.90
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.00
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน 0.12

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก 500.00 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป 500.00 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน 500.00 บ�ท 
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่� 500.00 บ�ท
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 - 31 ตุล�คม 2560

 กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รทุน
และตร�ส�รแห่งหนี้ ซึ่งจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนต่�งๆให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภ�วะก�รลงทุน
ในแต่ละช่วงเวล� โดย ณ สิ้นเดือน ตุล�คม 2560 กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณ
ร้อยละ 37.11 ในตร�ส�รหนี้ร้อยละ 60.22 และเป็นเงินฝ�กธน�ค�รและสถ�บันก�รเงิน สินทรัพย์
สภ�พคล่องหักหนี้สินค้�งชำ�ระประม�ณร้อยละ 2.67 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  
 สำ�หรับก�รลงทุนในส่วนของตร�ส�รทุน กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นขน�ดใหญ่ที่มีผลประกอบก�รที่
ดี และมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนในกลุ่มอุตส�หกรรมต่�งๆ โดย ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 กองทุนมี
สัดส่วนก�รลงทุนในหมวดอุตส�หกรรมต่�งๆ ดังนี้ ธน�ค�รร้อยละ 5.60 พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
ร้อยละ 5.38 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รร้อยละ 5.18 ขนส่งและโลจิสติกส์ร้อยละ 2.93  
อ�ห�รและเครื่องดื่มร้อยละ 2.45 และกระจ�ยก�รลงทุนในกลุ่มอุตส�หกรรมอื่นๆได้แก่ บริก�รรับ
เหม�ก่อสร้�ง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เงินทุนและหลักทรัพย์  ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร สื่อสิ่ง
พิมพ์ ย�นยนต์ ก�รแพทย์ วัสดุก่อสร้�ง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พ�ณิชย์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
 ในส่วนของตร�ส�รหนี้ กองทุนลงทุนร้อยละ 33.46 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้
รัฐบ�ล และตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 26.76 ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิเป็นตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยภ�คเอกชน โดยดูเรชั่นของส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ 2.75 ปี 

 ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
  กองทุนลงทุนตร�ส�รทุน ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 37.11 ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เพิ่มขึ้นจ�กสัดส่วนก�รลงทุนที่ประม�ณร้อยละ 26.50 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้น
เดือนเมษ�ยน 2560 โดยหมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ก�รแพทย์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนส่งและโสจิสติกส์  ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร วัสดุ
ก่อสร้�ง  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  พ�ณิชย์ อ�ห�รและเครื่องดื่ม และปรับลดก�รลงทุนในกลุ่มธน�ค�ร 
เงินทุนและหลักทรัพย์ บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค ธุรกิจก�รเกษตรสื่อและสิ่ง
พิมพ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  ย�นยนต์ 
 ในส่วนของตร�ส�รหนี้ ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 กองทุนมีก�รลงทุนร้อยละ 33.46 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล ขณะที่ร้อยละ 26.76 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเป็นตร�ส�รหนี้ที่ออก
โดยภ�คเอกชน โดยดูเรชั่นของส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ 3.75 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือน
เมษ�ยน 2560 กองทุนลงทุนร้อยละ 40.77 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล ขณะที่ร้อย
ละ 25.70 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน สำ�หรับดูเรชั่นของกองทุนใน
ส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ 5.08 ปี
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
 งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน   

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560
         บ�ท       
  สินทรัพย ์ 
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 388,210,346.54
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 เท่�กับ 370,326,791.71)
เงินฝ�กธน�ค�ร 13,019,905.56
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
 ดอกเบี้ยค้�งรับ 1,400,895.86
 เงินปันผลค้�งรับ 48,700.00
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 2,078.19
รวมสินทรัพย์ 402,681,926.15
  หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ 2,015,270.98
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 227,810.46
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 168.68
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 427,676.69
หนี้สินอื่น  11,768.06
รวมหนี้สิน  2,682,694.87
สินทรัพย์สุทธ ิ 399,999,231.28
  สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 20,639,268.1987 หน่วย 206,392,681.99
  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท
กำ�ไรสะสม
 ยังไม่ได้จัดสรร 201,266,543.21
   บัญชีปรับสมดุล  (7,659,993.92)
สินทรัพย์สุทธิ 399,999,231.28  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)  19.3804
   (ปี 2560 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 20,639,268.1987 หน่วย)
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 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน  
    ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000) 

พันธบัตร
  พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย
 ธ.แห่งประเทศไทย 1.55% 20/07/2561 10.00 10,013.56 2.58
 ธ.แห่งประเทศไทย 1.49% 28/08/2562 17.00 16,999.58 4.38
 ธ.แห่งประเทศไทย 1.65% 12/09/2562 25.00 25,075.75 6.46
 ธ.แห่งประเทศไทย 1.77% 27/03/2563 8.00 8,050.33 2.07
 ธ.แห่งประเทศไทย 1.57% 25/09/2563 5.00 5,006.29 1.29
 ธ.แห่งประเทศไทย  15/03/2561 6.00 5,974.99 1.54
 ธ.แห่งประเทศไทย  07/06/2561 5.00 4,961.33 1.28
  รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย    76,081.83 19.60
  พันธบัตรรัฐบ�ล
 กระทรวงก�รคลัง 1.20% 14/07/2564 8.00 8,534.28 2.20 
 กระทรวงก�รคลัง 2.55% 26/06/2563 4.00 4,108.04 1.06
 กระทรวงก�รคลัง 3.65% 17/12/2564 5.00 5,392.82 1.39
 กระทรวงก�รคลัง 1.88% 17/06/2565 23.00 23,065.28 5.94
 กระทรวงก�รคลัง 3.63% 16/06/2566 8.00 8,727.71 2.25
 กระทรวงก�รคลัง 3.85% 12/12/2568 4.30 4,808.94 1.24
 กระทรวงก�รคลัง 2.13% 17/12/2569 2.50 2,461.53 0.63
  รวมพันธบัตรรัฐบ�ล    57,098.60 14.71
รวมพันธบัตร    133,180.43 34.31
  หุ้นกู้
  หุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย
 ธุรกิจก�รเกษตร
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 3.98% 13/05/2566 2.00 2,117.69 0.55
  บมจ.เบท�โกร 2.40% 21/07/2563 2.00 2,013.44 0.52
  บมจ.เบท�โกร 2.30% 25/05/2564 4.00 4,003.79 1.03
  บมจ.เบท�โกร 2.95% 21/07/2565 2.60 2,649.56 0.68
  บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  2.51% 15/07/2563 6.00 6,068.18 1.56
  รวมธุรกิจก�รเกษตร    16,852.66 4.34



กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

8  

 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
    ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000) 

 ธน�ค�ร
  ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 1.85% 21/01/2562 5.00 5,009.65 1.29
  ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) 1.85% 15/03/2562 3.70 3,713.11 0.96
  บมจ.ธน�ค�ร เกียรติน�คิน 1.55% 05/04/2561 6.00 5,999.50 1.55
  บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 2.25% 30/09/2561 6.30 6,344.03 1.63
 รวมธน�ค�ร    21,066.29 5.43
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส 5.04% 19/10/2561 2.00 2,061.49 0.53
 พ�ณิชย์
  บมจ. ซีพี ออลล์ 4.70% 31/10/2561 5.00 5,143.89 1.33
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 3.06% 08/12/2564 10.00 10,340.45 2.66
 รวมพ�ณิชย ์    15,484.34 3.99
 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร     
  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด 1.98% 22/07/2562 2.50 2,511.54 0.65
 พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค      
  Amta B. Grimm Power  3.25% 21/04/2565 4.00 4,090.85 1.05
    SPV Co.,Ltd 
  บมจ.โกลบอล เพ�เวอร์ 
    ซินเนอร์ยี่ 2.21% 29/09/2564 1.70 1,703.60 0.44
  บมจ.โกลบอล เพ�เวอร์ 
    ซินเนอร์ยี่  2.82% 29/09/2567 0.40 402.82 0.10
 รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    6,197.27 1.59
 สื่อและสิ่งพิมพ ์      
  บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 2.80% 12/09/2565 1.20 1,209.86 0.31
 อ�ห�รและเครื่องดื่ม      
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 3.21% 13/05/2563 5.50 5,638.66 1.45
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 3.11% 12/04/2567 2.00 2,011.70 0.52
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 2.79% 20/07/2566 1.50 1,514.23 0.39
  บมจ.ไมเนอร์  2.91% 27/09/2567 0.20 201.00 0.05
    อินเตอร์เนชั่นแนล 
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 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
    ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000) 

 รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม    9,365.59 2.41
 ก�รแพทย ์      
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร 2.97% 08/02/2565 3.10 3,192.88 0.82
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร 4.63% 14/03/2566 2.00 2,219.31 0.57
 รวมก�รแพทย ์    5,412.19 1.39
 ขนส่งและโลจิสติกส ์      
  บมจ.ระบบขนส่งมวลชน 2.85% 10/11/2564 6.00 6,127.83 1.58
    กรุงเทพ 
 บริก�รท�งก�รเงิน      
  บจก.โตโยต้� ลีสซิ่ง  2.00% 27/11/2563 5.00 5,012.19 1.29
    (ประเทศไทย) 
  บมจ. อีซี่ บ�ย 2.07% 25/02/2562 1.70 1,709.19 0.44
  บมจ.ฐิติกร 2.56% 18/08/2563 1.20 1,204.43 0.31
  บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 2.74% 08/11/2563 5.00 5,067.13 1.31
  บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 1.81% 26/07/2561 2.70 2,702.55 0.7
  บริษัท ทิสโก้ โตเกียว  2.94% 25/03/2561 3.00 3,017.90 0.78
    ลีสซิ่ง จำ�กัด 
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 1.73% 21/09/2561 0.70 700.33 0.18
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 1.84% 21/09/2562 0.90 900.53 0.23
 รวมบริก�รท�งก�รเงิน    20,314.25 5.24
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย   106,603.31 27.46
  รวมหุ้นกู ้     106,603.31 27.46
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 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
    ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000) 

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน      
  หุ้นส�มัญ       
 ธน�ค�ร      
  บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   23.10 2,027.03 0.52
  บมจ.ทุนธนช�ต   34.70 1,899.83 0.49
  บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ   37.40 7,218.20 1.86
  บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย   33.40 7,348.00 1.89
  บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย   1,512.70 3,902.77 1.01
 รวมธน�ค�ร    22,395.83 5.77
 วัสดุก่อสร้�ง      
  บมจ.ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย)   33.10 1,199.88 0.31
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   12.90 6,321.00 1.63
 รวมวัสดุก่อสร้�ง    7,520.88 1.94
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์      
 บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส   89.70 4,126.20 1.06
 พ�ณิชย ์    
  บมจ. ซีพี ออลล์   84.20 5,894.00 1.52
  บมจ.ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน   30.00 2,227.50 0.57
  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   101.80 1,303.04 0.34
 รวมพ�ณิชย ์    9,424.54 2.43
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร     
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  94.60 5,037.45 1.30
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์   57.50 3,335.00 0.86
  บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   63.50 12,350.75 3.18
 รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร   20,723.20 5.34
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์      
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์   35.80 3,580.00 0.92
  บมจ.ฮ�น�ไมโครอิเล็คโทรนิคส์   48.70 2,374.13 0.61
 รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    5,954.13 1.53
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 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
    ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000) 

 พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค   
  บมจ.ดับบิลวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพ�เวอร์  40.00 318.00 0.08
  บมจ.ซีเค เพ�เวอร์   343.00 1,488.62 0.38
  บมจ.บ้�นปู   98.70 1,727.25 0.44
  บมจ.ปตท.   21.20 8,904.00 2.29
  บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  97.00 8,366.25 2.16
  บมจ.ไออ�ร์พีซี   112.70 726.91 0.19
 รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    21,531.03 5.54
 สื่อและสิ่งพิมพ ์      
  บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   54.90 1,784.25 0.46
  บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  21.80 2,136.40 0.55
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย   67.60 415.74 0.11
 รวมสื่อและสิ่งพิมพ ์    4,336.39 1.12
 เงินทุนและหลักทรัพย ์      
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ พ�วเวอร์ 1979   73.60 5,114.92 1.32
  บริษัท ร�ชธ�นีลิสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  193.80 1,850.79 0.48
 รวมเงินทุนและหลักทรัพย ์    6,965.71 1.80
 อ�ห�รและเครื่องดื่ม      
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร   62.80 1,632.80 0.42
  บมจ.บ�งกอกแร้นซ์   228.50 1,850.85 0.48
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   145.70 6,301.52 1.62
 รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม    9,785.17 2.52
 ก�รแพทย ์      
  บมจ.บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล   98.30 1,621.95 0.42
  บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์   1,974.30.00 5,133.18 1.32
 รวมก�รแพทย ์    6,755.13 1.74
 ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร      
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�   76.60 3,504.45 0.90
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 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
    ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/  มูลค่� % 
    ดอกเบี้ย กำ�หนด      จำ�นวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000) 

 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์      
  บมจ.ศุภ�ลัย   148.80 3,660.48 0.94
  บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)   126.00 1,121.40 0.29
 รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์    4,781.88 1.23
 ขนส่งและโลจิสติกส ์      
  บมจ. ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ  445.70 3,476.46 0.90
  บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย   79.80 4,748.10 1.22
  บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง   121.80 1,303.26 0.34
  บริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด (มห�ชน)  163.90 2,196.26 0.57
 รวมขนส่งและโลจิสติกส ์    11,724.08 3.03
 ย�นยนต ์      
  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี  66.10 1,355.05 0.35
 บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง      
  บมจ.ช.ก�รช่�ง   127.80 3,482.55 0.90
  บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  136.50 3,385.20 0.87
 รวมบริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    6,867.75 1.77
 รวมหุ้นส�มัญ    147,751.42 38.07
 รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    147,751.42 38.07
 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนส�มัญนอกตล�ด     
  บมจ.ศุภ�ลัย   32.77 675.16 0.17
 รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนส�มัญนอกตล�ด  675.16 0.17
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 370,326,791.71 บ�ท)   388,210.32 100.00
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
งบกำ�ไรข�ดทุน 

    สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2560  
  
                                                                        บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน  
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 2,582,237.63
 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 1,204,218.00
  รวมร�ยได้  3,786,455.63
ค่�ใช้จ่�ย 
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 1,850,546.37
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 61,684.86
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 246,739.49
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 37,808.32
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 79,213.09
  รวมค่�ใช้จ่�ย 2,275,992.13
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 1,510,463.50
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 3,189,480.29
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 13,751,512.20
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 16,940,992.49
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 18,451,455.99

กำ�ไรสะสมต้นป ี 182,815,087.22
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 18,451,455.99
กำ�ไรสะสมปล�ยปี  201,266,543.21



กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

14  

        ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560  
ร�ยละเอียดก�รลงทุน        
    CG Scoring มูลค่�ต�ม % NAV
    ปี 2560 (*) ร�ค�ตล�ด (บ�ท) 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  402,631,147.96 100.66

  หุ้นส�มัญ

   จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ 

 -ธน�ค�ร

  บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ  7,218,200.00 1.80

  บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  7,348,000.00 1.84

  บมจ.ทุนธนช�ต  1,899,825.00 0.47

  บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  2,027,025.00 0.51

  บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย  3,902,766.00 0.98

 -วัสดุก่อสร้�ง    

  บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) - 1,199,875.00 0.30

  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  6,321,000.00 1.58

 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    

  บมจ. อินโดร�ม� เวนเจอร์ส  4,126,200.00 1.03

 -พ�ณิชย ์    

  บมจ.ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน  2,227,500.00 0.56

  บมจ.ซีพี ออลล์ - 5,894,000.00 1.47

  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  1,303,040.00 0.33

 -เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    

  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  3,335,000.00 0.83

  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  5,037,450.00 1.26

  บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  12,350,750.00 3.09

 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    

  บมจ.ฮ�น� ไมโครอิเล็คโทรนิคส  2,374,125.00 0.59

  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  3,580,000.00 0.90

 -พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    

  บมจ. ซีเค เพ�เวอร์  1,488,620.00 0.37

  บมจ.ปตท.  8,904,000.00 2.23
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  บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  8,366,250.00 2.09

  บมจ.ไออ�ร์พีซี  726,915.00 0.18

  บมจ.บ้�นปู  1,727,250.00 0.43

  บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ�วเวอร์ - 318,000.00 0.08

 -สื่อและสิ่งพิมพ์    

  บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ - 2,136,400.00 0.53

  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย  415,740.00 0.10

  บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  1,784,250.00 0.45

 -เงินทุนและหลักทรัพย ์    

  บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง  1,850,790.00 0.46

  บมจ.ศรีสวัสดิ์ พ�วเวอร์ 1979  5,114,922.00 1.28

 -อ�ห�รและเครื่องดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  6,301,525.00 1.58

  บมจ.บ�งกอกแร้นซ์  1,850,850.00 0.46

  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร  1,632,800.00 0.41

 -ก�รแพทย ์    

  บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์  5,133,180.00 1.28

  บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล  1,621,950.00 0.41

 -ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร    

  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�  3,504,450.00 0.88

 -บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    

  บมจ.ช.ก�รช่�ง  3,482,550.00 0.87

  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง  3,385,200.00 0.85

 -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์    

  บมจ. ศุภ�ลัย  3,660,480.00 0.92

  บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  1,121,400.00 0.28

        ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (ต่อ)

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560  
ร�ยละเอียดก�รลงทุน        
    CG Scoring มูลค่�ต�ม % NAV
    ปี 2560 (*) ร�ค�ตล�ด (บ�ท)
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        ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (ต่อ)

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560  
ร�ยละเอียดก�รลงทุน        
    CG Scoring มูลค่�ต�ม % NAV
    ปี 2560 (*) ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
  บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย  4,748,100.00 1.19
  บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ  3,476,460.00 0.87
  บมจ.พริม� ม�รีน - 2,196,260.00 0.55
  บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง  1,303,260.00 0.33
 -ย�นยนต ์    
  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี  1,355,050.00 0.34
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ    
ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ    
 -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์    
  บมจ.ศุภ�ลัย  675,165.00 0.17
 พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย   
  อ�ยุคงเหลือน้อยกว่� 1 ปี  20,994,052.90 5.25
  อ�ยุคงเหลือ 1-3 ปี  59,398,916.76 14.85
  อ�ยุคงเหลือม�กกว่� 3 ปี  53,445,839.95 13.36
 หุ้นกู้      
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AAA(tha)  10,078,386.38 2.52
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AAA  6,659,560.78 1.66
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AA+(tha)  1,715,744.37 0.43
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AA+  5,552,217.18 1.39
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AA-  6,961,413.62 1.74
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A+(tha)  2,110,837.43 0.53
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A+  28,734,965.70 7.18
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A(tha)  5,144,537.49 1.29
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A  29,051,587.21 7.26
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A-  11,311,893.20 2.83
 เงินฝ�ก  13,044,621.99 3.26
 สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (2,631,916.98) (0.66)
 มูลค่�ทรัพย์สินสุทธ ิ  399,999,231.28 บ�ท    

 อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 1.41
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(*)  คำ�อธิบ�ย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring” CG Scoring คือก�รวัดผล 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  
 (“IOD”)  โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวด
 ดังต่อไปนี้      
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น    15%     
  2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน   10%   
  3. ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย    20%   
     4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส       20%  
     5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร       35%       
    โดย IOD จะทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยชื่อเฉพ�ะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ 
“ดี” “ดีม�ก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ต�มต�ร�งดังกล่�วข้�งล่�ง

 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ คว�มหม�ย   
 SCORE Range Number of Logo     
 90-100      ดีเลิศ    
 80-89       ดีม�ก    
 70-79      ดี    
 60-69     ดีพอใช้    
 50-59    ผ่�น    
 ตำ่�กว่� 50 No logo given   N/A    
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  ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

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

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ   133,838,809.61 33.46
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น             34,165,145.11 8.54
 ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน     
(ค) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ    86,200,620.24 21.55 
 ที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�   0.00 0.00
 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ     
(จ) ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ  0.00 0.00
    ตล�ดทุนที่ ทน.87/2558             

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
     กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ  คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     ของตร�ส�ร  ของผู้ออก/คำ้�ประกัน      
1 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  12,813,605.13
2 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  231,016.86
3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ก.ค. 2561 N/A N/A 10,000,000.00 10,057,729.31
4 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 28 ส.ค. 2562 N/A N/A 17,000,000.00 17,044,693.14
5 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 12 ก.ย. 2562 N/A N/A 25,000,000.00 25,132,258.97
6 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 มี.ค. 2563 N/A N/A 8,000,000.00 8,063,905.90
7 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 ก.ย. 2563 N/A N/A 5,000,000.00 5,014,249.80
8 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 15 มี.ค. 2561 N/A N/A 6,000,000.00 5,974,993.42
9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 มิ.ย. 2561 N/A N/A 5,000,000.00 4,961,330.17
10 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 8,000,000.00 8,565,199.21
11 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 26 มิ.ย. 2563 N/A N/A 4,000,000.00 4,143,808.95
12 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 17 ธ.ค. 2564 N/A N/A 5,000,000.00 5,461,316.65
13 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 17 มิ.ย. 2565 N/A N/A 23,000,000.00 23,227,149.20
14 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 16 มิ.ย. 2566 N/A N/A 8,000,000.00 8,837,356.93
15 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 12 ธ.ค. 2568 N/A N/A 4,300,000.00 4,873,346.41
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
     กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ  คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     ของตร�ส�ร  ของผู้ออก/คำ้�ประกัน     

16 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 17 ธ.ค. 2569 N/A N/A 2,500,000.00 2,481,471.55
17 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 30 ก.ย. 2561 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 6,300,000.00 6,356,461.42
18 หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร 8 ก.พ. 2565 AA- AA- 3,100,000.00 3,214,320.07
19 หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร 14 มี.ค. 2566 AA- AA- 2,000,000.00 2,231,487.31
20 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 10,000,000.00 10,462,849.34
21 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 21 ก.ค. 2563 A A 2,000,000.00 2,026,986.28
22 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 25 พ.ค. 2564 A A 4,000,000.00 4,044,120.90
23 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 21 ก.ค. 2565 A A 2,600,000.00 2,671,208.02
24 หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน 10 พ.ย. 2564 A A 6,000,000.00 6,209,814.06
  กรุงเทพ 
25 หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ 31 ต.ค. 2561 A(tha) A(tha),F1(tha) 5,000,000.00 5,144,537.49
26 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 13 พ.ค. 2563 A+ A+ 5,500,000.00 5,721,855.46
27 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 13 พ.ค. 2566 A+ A+ 2,000,000.00 2,155,202.32
28 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 12 เม.ย. 2567 A+ A+ 2,000,000.00 2,015,276.45
29 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  15 ก.ค. 2563 A+ A+ 6,000,000.00 6,113,152.48
30 หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด 22 ก.ค. 2562 AA+ AA+ 2,500,000.00 2,525,375.71
31 หุ้นกู้ บมจ.อีซี่ บ�ย 25 ก.พ. 2562 AA+(tha) AA+(tha) 1,700,000.00 1,715,744.37
32 หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพ�เวอร์  29 ก.ย. 2564 A+(tha) A+(tha) 1,700,000.00 1,706,999.58
  ซินเนอร์ยี่ 
33 หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพ�เวอร์ 29 ก.ย. 2567 A+(tha) A+(tha) 400,000.00 403,837.85
  ซินเนอร์ยี่
34 หุ้นกู้ บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส 19 ต.ค. 2561 A+ A+ 2,000,000.00 2,065,076.35
35 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด  21 ก.ย. 2561 AAA AAA 700,000.00 701,687.22
36 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 900,000.00 902,395.00
37 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�ร เกียรติน�คิน 5 เม.ย. 2561 N/A A- 6,000,000.00 6,006,383.26
38 หุ้นกู้ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 12 ก.ย. 2565 A A 1,200,000.00 1,214,459.26
39 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 27 ก.ย. 2567 A+ A+ 200,000.00 201,553.30
40 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 26 ก.ค. 2561 A A 2,700,000.00 2,715,675.36
41 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 8 พ.ย. 2563 A A 5,000,000.00 5,133,569.85
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
     กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ  คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     ของตร�ส�ร  ของผู้ออก/คำ้�ประกัน     

42 หุ้นกู้ ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 21 ม.ค. 2562 A A 5,000,000.00 5,035,753.48
43 หุ้นกู้ บมจ.ฐิติกร 18 ส.ค. 2563 N/A A- 1,200,000.00 1,210,738.76
44 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้� ลีสซิ่ง  27 พ.ย. 2563 AAA N/A/Aa3 5,000,000.00 5,055,478.56
  (ประเทศไทย) 
  (คำ้�ประกันโดย บริษัท โตโยต้� 
  มอเตอร์ ไฟแนนซ์     
  (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)     
45 หุ้นกู้ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว  25 มี.ค. 2561 AA+ N/A 3,000,000.00 3,026,841.47
  ลีสซิ่ง จำ�กัด 
  (คำ้�ประกันโดย เซ็นจูรี่ 
  โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น)     
46 หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 20 ก.ค. 2566 AA- AA- 1,500,000.00 1,515,606.24
47 หุ้นกู้ ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) 15 มี.ค. 2562 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 3,700,000.00 3,721,924.96
48 หุ้นกู้ A mata B.Grimm  21 เม.ย. 2565 A- A-/A- 4,000,000.00 4,094,771.18
  Power SPV 1 Co,.Ltd. 
  (คำ้�ประกันโดย Amata 
  B. Grimm Power 3 Limited)     

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%



  21    

 คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอ่ืนๆ ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้
จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�มน่�เช่ือถือท่ีมีคว�มเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออก
หรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล ในกรณีที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ
จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่กำ�หนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับที่
น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่�งไรก็ดี ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่� 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ใน
ระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่�งไรก็ดี คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม    
เปลียนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�       
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย ซึ่ง
กำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือน้ีจะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย อย่�งไรก็ดี ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB (tha)
‘BBB’     แสดงถงึระดบัคว�มน่�เชือ่ถอืขัน้ป�นกล�งเม่ือเปรยีบเทียบกบัผูอ้อกตร�ส�รอ่ืนในประเทศไทย 
อย่�งไรก็ดี มีคว�มเป็นไปได้ม�กกว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้
ม�กกว่�ตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล เครื่องหม�ย “+” หรือ “-” 
อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถ�นะย่อย
โดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีก�รระบุสัญลักษณ์ต่อท้�ย   
ดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เช่ือถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีตำ่�กว่� “CCC(tha)” 
สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว 
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและระยะย�ว 
จำ�นวน 8 อันดับ โดยเริ่มจ�ก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด โดย
ตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ยดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ      
AA - มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงม�ก 
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA      
A - มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่� บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�     
BBB - มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
ม�กกว่� และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่�     
อันดับเครดิตจ�ก AA ถึง C อ�จมีเครื่องหม�ยบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้�ย เพื่อจำ�แนก       
คว�มแตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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สัดส่วนก�รลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรกของ
 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
 ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 
    

    

    
       
*  เงนิสดและสนิทรัพย์สภ�พคลอ่ง    +   สินทรพัยอ์ืน่   (เช่น    ลกูหนีจ้�กก�รข�ยหลกัทรพัย ์   ค�่ใชจ้�่ยรอตดับญัช)ี 
 - หนี้สิน (เช่น เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)
 

ธน�ค�ร
5.60%

พ�ณิชย์
2.36%

หุ้นกู้ 26.82%

พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

33.45%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.94%

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
2.45%

เงินสด และสินทรัพย์สภ�พคล่อง* 
15.82%

พลังง�น
และส�ธ�รณูปโภค 5.38%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร 5.18%
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2560

 

    ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)  126,783.14  39.81%

 2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)  27,717.41  8.70%

 3 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด  26,140.11  8.21%

 4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำ�กัด  24,109.84  7.57%

 5 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด  23,346.65  7.33%

 6 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด  13,990.25  4.39%

 7 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด  11,087.38  3.48%

 8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  10,966.89  3.44%

 9 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด  10,798.54  3.39%

 10 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด(มห�ชน)  9,838.78  3.09%

 11 อื่นๆ   33,658.83  10.57%

   รวม  318,437.82  100.00%

 อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม
 ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2560
  
    ร้อยละของ 
    มูลค่�
          ทรัพย์สินสุทธิ
  

 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 1,850.55 0.49

 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 61.68 0.02

 ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 246.74 0.06

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

 ค่�ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 37.81 0.01

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดทำ� จัดพิมพ์ จัดส่งร�ยง�นถึงผู้ถือหน่วย  23.09 0.01

 (Report to Unitholders Expense)

 ค่�ประก�ศมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 25.28 0.01

      (NAV Announcement Expense)

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

      ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                

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

   ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 30.84 0.01

 รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 2,275.99 0.61
 
* ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว  
**  ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 
 

 

  
 ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน      

 (Fund’s Direct Expense)  (พันบ�ท)   
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2560

  1. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย
  2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com   
หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th  

 ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปปีฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก Website : www.kasikornasset.com
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   กลยุทธ์ก�รลงทุน  
  บริษัท บทวิเคร�ะห์ จัดเยี่ยมชมบริษัท สัมมน� หุ้นจอง
   และข้อมูลข่�วส�ร

  บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำ�กัด (มห�ชน) - - - -

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - -

  บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

  บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

  บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X - -

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่� จำ�กัด - - - -

  บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด X X - -

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด X X X X

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำ�กัด  - - - -

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด - - - -

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติน�คิน จำ�กัด  - - - -

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

 (ประเทศไทย) จำ�กัด   X X - -

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

   (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

   จำ�กัด (มห�ชน) 

  บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) - - - -

 บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี (ประเทศไทย)  X X X -

   จำ�กัด (มห�ชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

รอบระยะเวล�บัญชี 1 พฤษภ�คม 2560 - 31 ตุล�คม 2560

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น




