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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 256�/2562 ปี 2560/256� 
 วันที่ � พฤษภาคม 256� วันที่ � พฤษภาคม 2560 
 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 256�  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 386,302,892.90 42�,�02,07�.92 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) �9.3487 �9.5985 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (5,468,866.39) 22,956,704.8� 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.2498) �.�262 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (�.27) 6.�0 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 0.63 5.9� 
 
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด 
 เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วง

อายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ � พฤษภาคม 
2560 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (25%) ดัชนีผล
ตอบแทนรวมของ Shor t-term Government Bond Index (�0%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ 
GOVERNMENT BOND INDEX(�-3Y) (30%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND 
INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(�-3Y) (�5%)   
โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ#* 
ก่อนวันที่ � พฤษภาคม 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (27%) กับค่าเฉลี่ยของ  
ผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก � ปี 
เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (36.50%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัด
ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ � พฤษภาคม 2560 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2520
รอบระยะเวลา1พฤษภาคม2561–30เมษายน2562

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาลงจากระดับ �,780.�� จุด   
ณ สิ้นเดือนเมษายน 256� สู่ระดับต่ำสุดที่ �,546.62 จุด ในปลายเดือนธันวาคม ก่อนที่ดัชนี  
ตลาดหุ้นจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นปี 2562 มาปิดที่ระดับ �,673.52 จุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี  
คิดเป็นการปรับลดลง �06.59 จุด หรือลดลงร้อยละ 5.99 สำหรับรอบปีบัญชี 
 ในช่วงครึ่งแรกของรอบปีบัญชี ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็น 
ความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน (Trade War) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเองแล้ว ยังจะส่งผลต่อการค้าโดยรวมของโลกอีกด้วย ค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง  
โดยเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งรวมทั้งตลาดหุ้นไทย  
นอกจากนี้ การประกาศลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านระบบ Online ของธนาคารพาณิชย์
ไทยส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของกลุ่มธนาคาร ทำให้มีแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารและ  
ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลงสู่ระดับ �,584.68 จุด ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 256� ค่าเงินบาท  
ปรับตัวอ่อนค่าจากระดับ 3�.�7 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 256� สู่ระดับ 33 
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 256� ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกลับมาฟื้น
ตัวได้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ ไตรมาส 3 ปี 256� จากความคาดหวังว่าจีนและสหรัฐฯ จะสามารถ  
เจรจายุติสงครามการค้าระหว่างกันได้ รวมทั้งการส่งสัญญาณของเฟดว่าจะไม่รีบเร่งปรับขึ้น  
อัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศห้ามประเทศพันธมิตร  
ทำธุรกิจกับประเทศอิหร่าน (IRAN Sanction) ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ (Brent) ปรับตัวขึ้น  
อย่างมากจากระดับประมาณ 70 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงไตรมาส 2/6� ขึ้นแตะระดับ 86 
ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนตุลาคม 256� ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 4 ปี ส่งผลดีต่อ
ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว  
ของการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน โดย GDP ไตรมาส 2/6� เติบโตร้อยละ 4.6 สูงกว่าคาด
การณ์ของตลาด อีกทั้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/6� ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่  
ออกมาดีกว่าคาดการณ์ เป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นได้และปิดที่ระดับ �,756.4� จุด  
ณ สิ้นเดือนกันยายน 256� 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 256� ตลาดปรับตัวในทิศทางขาลงอีกครั้ง และ
แตะจุดต่ำสุดของรอบปีบัญชีที่ระดับ �,546.62 จุด ในปลายเดือนธันวาคม 256� ภายหลัง  
ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว นอกจากนี้ ยังมีความกังวลต่อ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแยกตัวจากสหภาพยุโรป
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ของสหราชอาณาจักร (Brexit) ซึ่งมีกำหนดในช่วงปลายไตรมาส � ปี 2562 การปิดทำงาน  
ของหน่วยงานรัฐบาล (Government shutdown) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ ประกอบกับ 
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจนทำจุดต่ำสุดที่ 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปลายปี 
256� จากความกังวลต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำมันที่อาจจลดลงในอนาคตจากการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจจีน รวมถึงการประกาศเลื่อนการ Sanction IRAN จากเดิมที่มีผลบังคับในเดือน
พฤศจิกายน 256� ออกไปเป็นต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนของไทย
โดยกระทรวงพาณิชย์ที่หดตัวร้อยละ 5.2 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดค่อนข้างมาก อีกทั้ง  
ยังมีประเด็นที่กระทบราคาหุ้นจากเรื่องนโยบายภาครัฐที่คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท  
จดทะเบียน เช่น ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคุมสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์  
การควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
 ในช่วงไตรมาส � ปี 2562 ดัชนีเริ่มปรับตัวขึ้น ภายหลังการกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ส่งผลดีต่อภาพบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ประกอบกับ  
ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอุปทานของน้ำมันในตลาดลดลง จากการที่สหรัฐฯ
ประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศเวเนซุเอลาและอิหร่าน รวมถึงความร่วมมือใน
การลดกำลังการผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม OPEC และประเทศพันธมิตรเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา
หุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญๆ ด้านต่างประเทศเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น  
เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณของการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการที่สหรัฐฯ  
เลื่อนกำหนดการขึ้นภาษีสินค้าของจีนจากเดือนมีนาคม 2562 ออกไป ทำให้มีกระแสเงินลงทุนไหล
เข้าในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ทำให้ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับหุ้นในภูมิภาค จนกระทั่ง  
ในช่วงปลายเดือนสุดท้ายของรอบบัญชี ราคาน้ำมันดิบเริ่มชะลอการปรับขึ้น หลังจากเริ่มมี  
การปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมัน  
ในอนาคต ส่งผลให้หุ้นกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีเริ่มย่อตัวลงกดดันตลาด และทำให้ดัชนีปรับลง  
เล็กน้อย และปิดที่ระดับ �,673.52 จุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน
และตราสารแห่งหนี้ ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุน  
ในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
ประมาณร้อยละ 34.20 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ดังนี้ พลังงานและ
สาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 7.86 ธนาคารประมาณร้อยละ 5.85 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารประมาณร้อยละ4.24 พาณิชย์ประมาณร้อยละ 3.52 ขนส่งและโลจิสติกส์ประมาณ
ร้อยละ 2.36 
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 ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 36.75 ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารหนี้
รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 26.84 เป็นการลงทุน  
ในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ดูเรชั่นของส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.29 ปี ทั้งนี้กองทุน
ยังคงเน้นการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ผู้ออกมีเครดิตดี และมีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคง 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 กองทุนลงทุนในส่วนของตราสารทุนประมาณร้อยละ 34.20  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 35.64  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน เมษายน 256� โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนมีสัดส่วน  
การลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ การแพทย์ ธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม  
บริการรับเหมาก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ ปิโตรเคมี  
และเคมีภัณฑ์ พาณิชย์ พลังงานและสาธารณูปโภค ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง การท่องเที่ยว  
และสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 36.75  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ขณะที่ร้อยละ 26.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยดูเรชั่น  
ของส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.29 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษายน 256� กองทุน
ลงทุนร้อยละ 33.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้ที่ออกโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 24.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นตราสารหนี้
ภาคเอกชน สำหรับดูเรชั่นของกองทุนในส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.62 ปี 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา � ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ �.27 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ �.9 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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(�) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม �9.30 2�.5� -�.36 �5.82 -0.�8 �2.72 0.�8 6.09 7.56 -4.00 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* �9.28 �6.68 4.5� �3.6� �.23 9.5� -0.6� 7.3� 6.�2 -0.93 

ความผันผวน 
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

9.5� 8.53 9.69 5.57 �0.59 6.03 6.02 5.95 2.93 4.42 

ความผันผวน  
(Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

8.6� 5.78 7.�2 3.93 6.56 3.75 3.9� 4.02 �.72 3.03 

 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562  

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.06 �.�7 0.8� -�.27 2.58 3.73 7.33 5.68 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 2.74 �.24 �.84 0.63 3.�5 3.82 7.32 5.83 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

2.9� 2.83 3.6� 4.�0 4.36 4.94 7.�8 7.57 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

�.90 �.88 2.39 2.86 2.80 3.22 4.96 6.22 
  
* ตัวชี้วัด 
  เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ  

ของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ � พฤษภาคม 2560 ดัชนีชี้วัด 
(Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term 
Government Bond Index (�0%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(�-3Y) (30%) ดัชนีผลตอบแทน
รวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index  
A-(�-3Y) (�5%) โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

  #* ก่อนวันที่ � พฤษภาคม 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (27%) กับค่าเฉลี่ยของ  
ผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก � ปี เฉลี่ยของ  
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (36.50%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่  
� พฤษภาคม 2560 

  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561ถึงวันที่30เมษายน2562

 

 อันดับ ชื่อ
 ค่านายหน้า อัตราส่วน

   (บาท) ค่านายหน้า 
 � บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) �6�,�09.03 33.03% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 57,877.39 ��.87% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 45,8�4.86 9.39% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 39,504.30 8.�0% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 39,360.30 8.07% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 22,�95.27 4.55% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) �7,��8.79 3.5�% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) �6,483.95 3.38% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด �3,204.94 2.7�% 
 �0 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ��,783.57 2.42% 
 �� อื่นๆ 63,326.82 �2.98%  
  รวม 487,779.22 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30เมษายน2562

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) �,9�0.73 0.48 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 63.69 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 254.76 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 39.�9 0.0� 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 2�.96 0.0� 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** �9.84 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 2,310.17 0.58

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.0� ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561ถึงวันที่30เมษายน2562

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,9�3.9� 0.96 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) �30.46 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 52�.86 0.�3 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 77.00 0.02 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 37.76 0.0� 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 46.64 0.0�  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 4,727.63 1.16

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



9



�0

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



��



�2

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



�3



�4

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



�5



�6

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



�7



�8

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



�9



20

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



2�



22

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



23



24

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



25



26

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



27



28

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



29



30

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



3�



32

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520



33



34

กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2562

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  386,777,653.00 �00.�2 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 -ธนาคาร
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  7,835,800.00 2.03 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  6,895,�00.00 �.78 
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  3,526,740.00 0.9� 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  4,349,200.00 �.�3 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  5,�74,400.00 �.34 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  3,207,075.00 0.83 
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  3,4�0,000.00 0.88 
 -พาณิชย์
  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  �,788,275.00 0.46 
  บมจ.ซีพี ออลล์  9,052,000.00 2.34 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  2,769,480.00 0.72 
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  5,�70,550.00 �.34 
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  2,654,225.00 0.69 
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  8,569,000.00 2.22 
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  74�,520.00 0.�9 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.ซีเค เพาเวอร์  2,006,550.00 0.52 
  บมจ.ปตท.   �4,503,�25.00 3.75 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  7,743,000.00 2.00 
  บมจ.ไทยออยล์  4,25�,950.00 �.�0 
  บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  �,860,�00.00 0.48 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2562

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
 -สื่อและสิ่งพิมพ์
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย  �,�68,6�5.00 0.30 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  892,425.00 0.23 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  3,622,500.00 0.94 
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  3,785,025.00 0.98 
 -การแพทย์
  บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  920,400.00 0.24 
  บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  4,�56,880.00 �.08 
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  �,800,300.00 0.47 
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  940,500.00 0.24 
 -บริการรับเหมาก่อสร้าง
  บมจ.ช.การช่าง  �,86�,800.00 0.48 
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  6,538,300.00 �.69 
  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  �,8�2,444.00 0.47 
 -ขนส่งและโลจิสติกส์ 
  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  �,887,880.00 0.49 
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  6,356,800.00 �.65 
  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น  875,004.00 0.23 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
 ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  0.00 0.00 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2562

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 อายุคงเหลือน้อยกว่า � ปี  84,925,668.59 2�.98 
 อายุคงเหลือ �-3 ปี  27,56�,�72.5� 7.�3 
 อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  29,47�,827.55 7.63 
 
หุ้นกู้
 อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  702,972.95 0.�8 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  2,600,952.77 0.67 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)  �,995,7�7.76 0.52 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)  ��,203,80�.�4 2.90 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA  ��,939,547.32 3.09 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  2,735,763.55 0.7� 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A+  28,077,9�5.32 7.27 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A  �5,787,570.32 4.09 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)  �,030,498.59 0.27 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A-  24,432,8�3.24 6.32 
 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+  3,4�4,855.9� 0.88 
เงินฝาก      8,769,6�2.48 2.27  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (474,760.�0) (0.�2)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  386,302,892.90 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):154.90%
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”  
CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 256� แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้  
�. สิทธิของผู้ถือหุ้น  �5% 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน �0% 
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20% 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20% 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%  
โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” 
“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo  
 90-�00  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  �4�,958,668.65 36.75 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  �2,574,066.00 3.25 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  �00,��7,955.35 25.92 
 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 
� เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F�+(tha)  4,60�,498.24 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F�+(tha)  4,�68,��4.24 
3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 26 พ.ย. 2563 N/A N/A 4,500,000.00 4,544,4�9.44 
4 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย �8 ก.พ. 2564 N/A N/A 5,000,000.00 5,006,�27.80 
5 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย �4 พ.ค. 2562 N/A N/A 6,000,000.00 5,996,365.05 
6 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย. 2562 N/A N/A 2,000,000.00 �,996,750.49 
7 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 มิ.ย. 2562 N/A N/A �2,000,000.00 ��,967,854.02 
8 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย �� ก.ค. 2562 N/A N/A 33,000,000.00 32,892,827.96 
9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 ก.ค. 2562 N/A N/A 4,000,000.00 3,983,764.79 
�0 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 22 ส.ค. 2562 N/A N/A 6,000,000.00 5,968,2�9.64 
�� พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 5 ก.ย. 2562 N/A N/A �2,300,000.00 �2,225,558.07 
�2 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ธ.ค. 2562 N/A N/A �0,000,000.00 9,894,328.57 
�3 พันธบัตร กระทรวงการคลัง �4 ก.ค. 2564 N/A N/A �4,500,000.00 �5,680,275.69 
�4 พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 ธ.ค. 2564 N/A N/A 2,200,000.00 2,330,349.58 
�5 พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 มิ.ย. 2565 N/A N/A 2,500,000.00 2,5�6,624.39 
�6 พันธบัตร รัฐบาลไทย �7 ธ.ค. 2565 N/A N/A �,500,000.00 �,5�3,2�4.75 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)

 
    อนัดบั อนัดบั

มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
�7 พันธบัตร รัฐบาลไทย �7 ธ.ค. 2566 N/A N/A 5,400,000.00 5,523,927.74 
�8 พันธบัตร กระทรวงการคลัง �7 ธ.ค. 2569 N/A N/A 7,600,000.00 7,543,4�0.64 
�9 พันธบัตร รัฐบาลไทย �7 ธ.ค. 257� N/A N/A 700,000.00 732,575.62 
20 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 25 มิ.ย. 2575 N/A N/A 7,600,000.00 8,492,884.57 
2� พันธบัตร รัฐบาลไทย �7 มิ.ย. 258� N/A N/A 3,000,000.00 3,�49,�89.84 
22 หุ้นกู้ A mata B.Grimm Power  2� เม.ย. 2565 A- A-/A- 6,500,000.00 6,582,336.90 
  SPV � Co,.Ltd.  
  (ค้ำประกันโดย Amata B.  
  Grimm Power 3 Limited) 
23 หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์  �5 พ.ย. 2564 A-(tha) A-(tha) �,000,000.00 �,030,498.59 
  (ไทยแลนด์) 
24 หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน 5 ต.ค. 2567 A A �,700,000.00 �,674,662.8� 
25 หุ้นกู้ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส  �� พ.ค. 2566 AA+(tha) AA+(tha),F�+(tha) 2,000,000.00 �,995,7�7.76 
  เน็ทเวอร์ค จำกัด 
26 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4 เม.ย. 2565 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 700,000.00 702,972.95 
27 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2563 A+ A+ 500,000.00 505,254.04 
28 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 5,��2,���.42 
29 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2565 A+ A+ 2,000,000.00 2,006,05�.92 
30 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2566 A+ A+ 400,000.00 405,97�.�7 
3� หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 25 พ.ค. 2564 A- A- 4,000,000.00 4,008,�9�.49 
32 หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร 2� ก.ค. 2565 A- A- 2,600,000.00 2,625,2�9.63 
33 หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน �0 พ.ย. 2564 A A 6,000,000.00 6,�42,027.8� 
  กรุงเทพ 
34 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร �3 พ.ค. 2563 A+ A+ 3,000,000.00 3,074,769.03 
35 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร �2 เม.ย. 2567 A+ A+ 2,000,000.00 2,008,699.3� 
36 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 24 ม.ค. 2568 A+ A+ 4,900,000.00 4,9�7,223.54 
37 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) �5 ก.ค. 2563 A+ A+ 5,000,000.00 5,046,203.7� 
38 หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส �4 ธ.ค. 2565 AA- AA- 2,500,000.00 2,735,763.55 
39 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา  2� ก.ย. 2562 AAA AAA 900,000.00 90�,844.74 
  จำกัด 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)

 
    อนัดบั อนัดบั

มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
40 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา  �4 มี.ค. 2563 AAA AAA �,700,000.00 �,699,�08.03 
  จำกัด 
4� หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารแลนด์  30 ก.ย. 2562 N/A A- �,200,000.00 �,200,525.53 
  แอนด์ เฮ้าส์ 
42 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารแลนด์  30 มี.ค. 2563 N/A A- 900,000.00 897,69�.07 
  แอนด์ เฮ้าส์ 
43 หุ้นกู้ บมจ. แอล เอช  25 ก.ค. 2563 BBB+ BBB+ �,400,000.00 �,399,�88.5� 
  ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 
44 หุ้นกู้ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป �2 ก.ย. 2565 A A 2,000,000.00 2,0�0,294.�6 
45 หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค  29 ธ.ค. 2563 N/A A 4,000,000.00 4,045,547.38 
46 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์  29 มี.ค. 2565 A A 500,000.00 504,585.63 
  เนชั่นแนล 
47 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์  29 มี.ค. 2567 A A 400,000.00 407,�88.56 
  เนชั่นแนล 
48 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 8 พ.ย. 2563 A- A- 5,000,000.00 5,099,575.24 
49 หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท  24 ก.พ. 2563 N/A BBB+ 2,000,000.00 2,0�5,667.40 
  คอร์ปอเรชั่น 
50 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2564 AA AA(tha) �,800,000.00 �,826,�83.32 
5� หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ �9 มี.ค. 2565 AA(tha) AA(tha) ��,000,000.00 ��,203,80�.�4 
52 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2566 AA AA(tha) 6,000,000.00 5,99�,267.3� 
53 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ � มี.ค. 2567 AA AA(tha) 4,000,000.00 4,�22,096.69 
54 หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต 26 ก.ย. 2562 N/A A+ 3,500,000.00 3,505,265.25 
55 หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง  �� ธ.ค. 2563 A- A- 2,000,000.00 2,0�2,845.83 
56 หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 9 ส.ค. 2562 A A �,000,000.00 �,003,263.97 
57 หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 20 ก.ค. 2566 A+ A+ �,500,000.00 �,496,365.93 
58 หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  26 มิ.ย. 2564 A- A- 2,000,000.00 2,006,427.55 
  แอนด์ พาวเวอร์  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว  
จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มาก
กว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อ
ท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ � ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2520
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2561ถงึวนัที่30เมษายน2562

 
�. 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 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 



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

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
สุชัย สุตภาคย์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - - - - 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

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

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

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

(รอบระยะเวลาบัญชี � พฤษภาคม 256� - 30 เมษายน 2562) 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ �8 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น �2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ �0400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   �35,77�,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,�54,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   �35,77�,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 �. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 �. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �0. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 ��. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �2. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �3. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �4. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 �5. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ � เมษายน 2562 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ไลฟสไตล 2520
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561
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 ณ 31 ตุลาคม 2561  



 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน 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�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดือนแรกกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520       
(K Lifestyle Fund 2520 : K-2520) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน 
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุน ดังกล่�ว ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภ�คม 2561 ถึงวันท่ี 31 ตุล�คม 2561
 KAsset    ขอขอบคณุทีท่่�นไดม้อบคว�มไวว้�งใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั  และเร�ถอืเปน็ภ�รกจิ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้   
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

      ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
         บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
(K Lifestyle Fund 2530 : K-2520)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบกำ�หนดสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน ประเภทรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 24 พฤษภ�คม 2550 จำ�นวนเงินทุน
จดทะเบียน 5,000 ล้�นบ�ท รอบระยะเวล�บัญชี 1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยน              
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยที่จะกระจ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน ตร�ส�รกึ่งหนี้
กึ่งทุน ตร�ส�รแห่งหนี้ และหรือเงินฝ�กรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือก�รห�ดอกผล
โดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตร�ส�รแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนก�รลงทุนให้มีระดับคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม
กับช่วงอ�ยุหรือคว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้�หม�ยของกองทุน โดย
กองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้และตร�ส�รท�งก�รเงินให้
เหม�ะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้� ทั้งนี้ กองทุนอ�จจะลงทุนใน
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน (Efficient Portfolio 
Management)  และตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Note)
 นอกจ�กนี้ กองทุนอ�จลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ
บริษัทจัดก�รได้โดยไม่จำ�กัดอัตร�ส่วน โดยก�รลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่�วต้องอยู่ภ�ยใต้
กรอบนโยบ�ยก�รลงทุนของกองทุน ซึ่งเป ็นไปต�มหลักเกณฑ์เ ง่ือนไขที่สำ�นักง�น                      
คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. กำ�หนด ทั้งนี้ กองทุนปล�ยท�งไม่ส�ม�รถลงทุนย้อนกลับในกองทุน
ต้นท�ง (circle investment) และกองทุนปล�ยท�งไม่ส�ม�รถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภ�ยใต้ 
บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)                                                               
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย 0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน 0.25 สำ�หรับหน่วยลงทุนที่มีอ�ยุก�รถือครองน้อยกว่� 6 เดือน
  0.00 สำ�หรับหน่วยลงทุนที่มีอ�ยุก�รถือครองม�กกว่�หรือเท่�กับ  
  6 เดือน
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
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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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

 กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รทุน
และตร�ส�รแห่งหนี้ โดยมีระดับคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมกับช่วงอ�ยุ/คว�มส�ม�รถในก�รรับคว�ม
เสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้�หม�ยของกองทุน  ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2561 กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนใน
ตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ 33.01 ลงทุนในตร�ส�รหนี้ร้อยละ 63.84  และ ร้อยละ 3.15 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิ  เป็นเงินฝ�กธน�ค�รและสถ�บันก�รเงิน สินทรัพย์สภ�พคล่องหักหนี้สินค้�งชำ�ระ
 สำ�หรับก�รลงทุนในส่วนของตร�ส�รทุน กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นขน�ดใหญ่ที่มีผลประกอบก�ร 
ที่ดี และมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนในกลุ่มอุตส�หกรรมต่�งๆ โดย ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2561 กองทุน
แบ่งสัดส่วนก�รลงทุนในหมวดอุตส�หกรรมต่�งๆ ดังนี้ พลังง�นและส�ธ�รณูปโภคประม�ณร้อยละ 
7.90 ธน�ค�รประม�ณร้อยละ 6.71 พ�ณิชย์ประม�ณร้อยละ 3.57 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
สื่อส�รประม�ณร้อยละ 2.55 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ประม�ณร้อยละ 2.30 และกระจ�ยลงทุนใน
หมวดบริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ก�รท่องเท่ียวและสันทน�ก�ร ย�นยนต์       
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อ�ห�รและเครื่องดื่ม สื่อและสิ่งพิมพ์ เงินทุนและหลักทรัพย์ ก�รแพทย์ ขนส่ง
และโสจิสติกส์
 ในส่วนของตร�ส�รหนี้  กองทุนลงทุนร้อยละ 34.89 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้
รัฐบ�ล และตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 28.95 ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิเป็นตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยภ�คเอกชน โดยดูเรชั่นของส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ 1.76 ปี 

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปัจจุบัน

 ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2561 กองทุนลงทุนในตร�ส�รทุนร้อยละ 33.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ใกล้เคียงกับสัดส่วนก�รลงทุนท่ีประม�ณร้อยละ 35.64 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ        
ณ สิ้นเดือนเมษ�ยน 2561 โดยหมวดอุตส�หกรรมท่ีลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ ธน�ค�ร บริก�รรับ
เหม�ก่อสร้�ง อ�ห�รและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อและสิ่งพิมพ์ พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 
ก�รแพทย์ ขนส่งและโสจิสติกส์ ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร และย�นยนต์ และปรับลดก�ร
ลงทุนในกลุ่ม วัสดุก่อสร้�ง เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เงินทุนและหลักทรัพย์ ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ พ�ณิชย์  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
 ในส่วนของตร�ส�รหนี้ ณ สิ้นเดือนตุล�คม 2561 กองทุนมีก�รลงทุนร้อยละ 34.89 ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล และตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
ขณะที่ร้อยละ 28.95 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเป็นตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยภ�คเอกชน โดยดูเรชั่นของ
ส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ 1.76 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนเมษ�ยน 2561 กองทุน
ลงทุนร้อยละ 33.76 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล ตร�ส�รหนี้รัฐวิส�หกิจที่รัฐบ�ล
คำ้�ประกันและตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 24.95 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน สำ�หรับดูเรชั่นของกองทุนในส่วนตร�ส�รหนี้
อยู่ที่ประม�ณ 2.62 ปี
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(2) ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2561

หน่วย : %

  
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี

   ตั้งแต่  
  

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี)
 5 ปี 10 ปี จัดตั้ง

         (ต่อปี)

 ผลตอบแทนกองทุนรวม -1.86 -0.32 -2.07 -0.97 4.40 3.86 8.12 5.86

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด  -0.05 -0.18 -1.18 0.69 3.37 3.18 7.13 4.82

 คว�มผันผวน (Standard deviation)  
4.38 4.66 4.52 4.20 4.60 5.34 7.10 7.68

 ของผลก�รดำ�เนินง�น (% ต่อปี) 

 คว�มผันผวน (Standard deviation)  
3.02 3.35 3.26 2.85 3.13 3.47 5.33 6.32

 ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

(1) ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

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

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของผลก�รดำ�เนินง�น 12.29 9.51 8.53 9.69 5.57 10.59 6.03 6.02 5.95 2.93

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 12.94 8.58 5.83 7.12 3.93 6.56 3.74 3.93 4.01 1.73



กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

6  

191.91 

171.45 

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

220.00

5/50 5/51 5/52 5/53 5/54 5/55 5/56 5/57 5/58 5/59 5/60 5/61

ร้อยละ

 ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
    เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

   สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  

* ตัวชี้วัด
 เนือ่งจ�กกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมผสมทีป่รบัสดัส่วนก�รลงทนุในตร�ส�รประเภทต่�งๆ ให้เหม�ะสมกบัช่วงอ�ยขุอง   
ผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์ก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ดัชนีชี้วัด 
(Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์ฯ (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government 
Bond Index (5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของGOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (25%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ 
GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-    
(1-3Y) (15%) โดยในก�รปรบัเปลีย่นก�รคำ�นวณเกณฑ์ก�รวดัผลก�รดำ�เนนิง�นนัน้ จะปรบัสัดส่วนของดชันผีลตอบแทน
รวมตล�ดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดก�รจะแจ้งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทร�บ
 #* ก่อนวันที่ 1 พฤษภ�คม 2560 ใช้ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (37%) กับ     
ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX(31.50%) และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก 1 ปี 
เฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ ธน�ค�รกสิกรไทย และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ (31.50%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2560
 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกอง
ทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
     บ�ท
  สินทรัพย ์   
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม   395,248,394.31
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2561 เท่�กับ 391,852,357.20)
เงินฝ�กธน�ค�ร   12,466,801.20
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน 
 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์   676,419.67
 ดอกเบี้ยค้�งรับ   1,175,521.18
 เงินปันผลค้�งรับ   49,100.00
รวมสินทรัพย ์   409,616,236.36
  หนี้สิน  
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   115,640.32
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   2.47
          ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย   453,903.61
หนี้สินอื่น    11,446.84
รวมหนี้สิน    580,993.24
สินทรัพย์สุทธ ิ   409,035,243.12
  สินทรัพย์สุทธ ิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
           หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 21,312,374.7034 หน่วย  213,123,747.03
  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท
กำาไรสะสม  
 ยังไม่ได้จัดสรร    197,199,778.60
    บัญชีปรับสมดุล    (1,288,282.51)
สินทรัพย์สุทธ ิ   409,035,243.12

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)    19.1923
   (ปี 2561 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 21,312,374.7034 หน่วย)
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พันธบัตร
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  ธ.แห่งประเทศไทย 1.5900% 20/02/2562 10.00 9,997.15 2.53
  ธ.แห่งประเทศไทย 1.5000% 21/03/2562 4.00 3,997.64 1.01
  ธ.แห่งประเทศไทย 1.4900% 28/08/2562 3.39 3,381.46 0.86
  ธ.แห่งประเทศไทย 1.3400% 26/02/2563 11.00 10,913.67 2.76
  ธ.แห่งประเทศไทย 1.7700% 27/03/2563 2.30 2,295.09 0.58
  ธ.แห่งประเทศไทย 1.6200% 12/03/2564 3.00 2,964.47 0.75
  ธ.แห่งประเทศไทย 2.0900% 24/09/2564 6.00 5,977.06 1.51
  ธ.แห่งประเทศไทย  06/12/2561 7.00 6,991.28 1.77
  ธ.แห่งประเทศไทย  27/12/2561 20.00 19,957.74 5.05
  ธ.แห่งประเทศไทย  15/11/2561 5.00 4,997.59 1.26
  ธ.แห่งประเทศไทย  03/01/2562 2.00 1,994.84 0.50
  ธ.แห่งประเทศไทย  10/01/2562 8.00 7,976.44 2.02
  ธ.แห่งประเทศไทย  17/01/2562 1.60 1,594.87 0.40
  ธ.แห่งประเทศไทย  24/01/2562 6.00 5,978.09 1.51
  ธ.แห่งประเทศไทย  07/02/2562 1.40 1,394.16 0.35
  ธ.แห่งประเทศไทย  21/02/2562 6.50 6,468.79 1.64
  ธ.แห่งประเทศไทย  07/03/2562 8.00 7,955.92 2.01
 รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    104,836.26 26.51
 พันธบัตรรัฐบาล      
  กระทรวงก�รคลัง 1.2000% 14/07/2564 14.00 15,183.72 3.84
  กระทรวงก�รคลัง 2.5500% 26/06/2563 11.60 11,711.96 2.96
  กระทรวงก�รคลัง 1.8750% 17/06/2565 8.00 7,887.57 2.00
  รัฐบ�ลไทย  2.0000% 17/12/2565 2.00 1,973.71 0.50
 รวมพันธบัตรรัฐบาล    36,756.96 9.30
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ      
  ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 1.8600% 11/04/2564 0.80 790.84 0.20
 รวมพันธบัตร     142,384.06 36.01

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม 
 
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม % 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000) เงินลงทุน   (,000)
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม 
 
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม % 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000) เงินลงทุน   (,000)

หุ้นกู้          
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย      
 ธุรกิจการเกษตร      
  บมจ.เบท�โกร 2.4000% 21/07/2563 2.00 1,994.78 0.50
  บมจ.เบท�โกร 2.3000% 25/05/2564 4.00 3,953.81 1.00
  บมจ.เบท�โกร 2.9500% 21/07/2565 2.60 2,600.19 0.66
  บมจ.เบท�โกร 2.5200% 28/03/2566 2.60 2,543.92 0.64
  บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  2.5100% 15/07/2563 5.00 4,984.86 1.26
 รวมธุรกิจการเกษตร    16,077.56 4.06
 ธนาคาร        
  ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 1.8500% 21/01/2562 5.00 5,000.01 1.27
  ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 1.6800% 09/08/2562 1.00 996.82 0.25
  บมจ.ธน�ค�ร เกียรติน�คิน 1.8000% 20/02/2563 2.50 2,484.56 0.63
  บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 1.9100% 26/01/2564 2.10 2,070.78 0.52
  บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 2.2200% 12/07/2564 3.80 3,773.54 0.95
  บมจ.ธน�ค�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 1.7000% 30/09/2562 1.20 1,194.50 0.30
  บมจ.ธน�ค�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 1.7500% 30/03/2563 0.90 892.93 0.23
 รวมธนาคาร     16,413.14 4.15
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์      
  บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส 5.1100% 14/12/2565 2.50 2,700.03 0.68
 พาณิชย ์       
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 3.0000% 24/03/2563 0.50 503.16 0.13
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 3.0600% 08/12/2564 5.00 5,014.81 1.27
 รวมพาณิชย ์     5,517.97 1.40
 พลังงานและสาธารณูปโภค      
  บจก.อมตะ บี.กริม พ�วเวอร์ เอสพีจี 1 3.2500% 21/04/2565 6.50 6,562.17 1.66
  บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พ�วเวอร์ 2.6500% 26/06/2564 2.00 1,985.48 0.50
 รวมพลังงานและสาธารณูปโภค    8,547.65 2.16
 สื่อและสิ่งพิมพ ์      
  บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 2.8000% 12/09/2565 2.00 1,988.06 0.50
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 อาหารและเครื่องดื่ม      
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 3.2100% 13/05/2563 3.00 3,035.06 0.77
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 3.1100% 12/04/2567 2.00 1,994.48 0.50
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 3.0500% 24/01/2568 4.90 4,834.07 1.22
  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1.7900% 22/03/2563 1.60 1,585.58 0.40
  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 3.2000% 19/03/2565 11.00 11,017.81 2.79
  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2.7600% 22/03/2566 6.00 5,858.44 1.48
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 2.7900% 20/07/2566 1.50 1,472.43 0.37
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3.0500% 22/05/2563 1.20 1,209.63 0.31
 รวมอาหารและเครื่องดื่ม    31,007.50 7.84
 การแพทย ์       
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร 4.6300% 14/03/2566 2.00 2,136.83 0.54
  บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร ์ 4.5900% 20/12/2561 2.00 2,008.10 0.51
 รวมการแพทย ์    4,144.93 1.05
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์     
  บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์ 1.9600% 25/04/2562 0.20 200.06 0.05
  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 2.2200% 28/04/2562 1.00 1,001.57 0.25
 รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    1,201.63 0.30
 ขนส่งและโลจิสติกส ์      
  บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2.8500% 10/11/2564 6.00 6,020.30 1.52
 บริการทางการเงิน      
  บจก.โตโยต้� ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 2.3700% 08/12/2565 2.00 1,953.24 0.49
  บมจ.แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 2.7900% 25/07/2563 1.40 1,395.36 0.35
  บมจ.ฐิติกร  2.5600% 18/08/2563 1.20 1,197.95 0.30
  บมจ.ทุนธนช�ต 1.8800% 26/09/2562 3.50 3,497.10 0.88
  บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 1.6500% 30/01/2562 0.80 799.61 0.20
  บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 1.9800% 14/12/2562 0.70 698.24 0.18
  บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 2.7400% 08/11/2563 5.00 5,017.63 1.27
  บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 2.4600% 14/12/2564 2.60 2,577.71 0.65
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด. 1.6000% 14/03/2562 1.00 998.94 0.25
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด. 1.8400% 21/09/2562 0.90 898.54 0.23
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด. 1.6600% 14/03/2563 1.70 1,687.93 0.43

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม 
 
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม % 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000) เงินลงทุน   (,000)
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  บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง 2.7700% 12/05/2563 1.50 1,504.70 0.38
  บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง 2.4800% 11/12/2563 2.00 1,987.54 0.50
 รวมบริการทางการเงิน    24,214.49 6.11
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย    117,833.26 29.77
รวมหุ้นกู้       117,833.26 29.77
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน      
 หุ้นสามัญ       
  ธนาคาร      
   บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ   39.90 8,259.30 2.09
   บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย   92.70 1,863.27 0.47
   บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย   40.30 8,039.85 2.03
   บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย   1,701.40 3,879.19 0.98
   บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์   39.20 5,390.00 1.36
  รวมธนาคาร    27,431.61 6.93
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์      
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   50.10 3,870.22 0.98
   บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส   70.10 3,802.93 0.96
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    7,673.15 1.94
  พาณิชย ์       
   บมจ. ซีพี ออลล์   80.20 5,393.45 1.36
   บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   64.20 3,579.15 0.91
   บมจ.ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน   29.70 1,937.92 0.49
   บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   247.30 3,684.77 0.93
  รวมพาณิชย ์    14,595.29 3.69
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น   61.70 2,930.75 0.74
   บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์   57.50 3,047.50 0.77
   บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   22.70 4,449.20 1.13
  รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    10,427.45 2.64

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม 
 
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม % 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000) เงินลงทุน   (,000)
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  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์      
   บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์   5.90 219.78 0.06
   บมจ.ฮ�น�ไมโครอิเล็คโทรนิคส์   49.10 1,779.88 0.45
  รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    1,999.66 0.51
  พลังงานและสาธารณูปโภค      
   บมจ.ซีเค เพ�เวอร์   343.00 1,715.00 0.43
   บมจ.ไทยออยล์   44.00 3,729.00 0.94
   บมจ.บ้�นปู   99.10 1,724.34 0.44
   บมจ.ปตท.   325.20 16,585.20 4.20
   บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม   61.30 8,551.35 2.16
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค    32,304.89 8.17
  สื่อและสิ่งพิมพ ์      
   บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย   121.10 914.30 0.23
  เงินทุนและหลักทรัพย ์      
   บมจ.ศรีสวัสดิ์ พ�วเวอร์ 1979   43.90 1,953.55 0.49
  อาหารและเครื่องดื่ม      
   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร   184.90 4,668.73 1.18
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   89.30 3,259.45 0.82
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม    7,928.18 2.00
  การแพทย ์      
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร   73.70 1,805.65 0.46
   บมจ.บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล   110.50 2,154.75 0.55
  รวมการแพทย ์    3,960.40 1.01 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ      
   บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�   46.80 1,883.70 0.48
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์      
   บมจ. เซ็นทรัลพัฒน�   45.30 3,578.70 0.91
   บมจ.ศุภ�ลัย   194.58 4,261.19 1.08
   บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์   169.40 1,583.89 0.40
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    9,423.78 2.39

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม 
 
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม % 
 

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000) เงินลงทุน   (,000)
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม 
 
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม % 
 

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000) เงินลงทุน   (,000)

 ขนส่งและโลจิสติกส ์      
  บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย   111.90 7,161.60 1.81
 ยานยนต ์       
  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี   66.10 1,341.83 0.34
 บริการรับเหมาก่อสร้าง      
  บมจ.ช.ก�รช่�ง   88.40 2,254.20 0.57
  บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น   152.00 3,769.60 0.95
 รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง    6,023.80 1.52
รวมหุ้นสามัญ     135,023.19 34.15
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    135,023.19 34.15
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน      
 สื่อและสิ่งพิมพ ์      
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย   19.66 7.86 0.00
รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน    7.86 0.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 391,852,357.20 บ�ท)    395,248.37 100.00
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบกำาไรขาดทุน 

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
             
             บ�ท

รายได้จากการลงทุน   

 ร�ยได้ดอกเบี้ย  2,795,549.98

 ร�ยได้จ�กเงินปันผล  1,631,803.05

  รวมร�ยได้   4,427,353.03

ค่าใช้จ่าย 

 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร  2,003,187.52

 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  66,772.91

 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน  267,091.61

 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ  37,808.32

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร  42,595.71

  รวมค่�ใช้จ่�ย  2,417,456.07

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน  2,009,896.96

รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน  963,499.52

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน  (11,545,409.91)

  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  (10,581,910.39)

ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น  (8,572,013.43)

กำ�ไรสะสมต้นป ี  205,771,792.03

 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น  (8,572,013.43)

กำ�ไรสะสมปล�ยป ี  197,199,778.60
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ 
          กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 
 ข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
    
                                          CG Scoring     มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2561 (*) ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  408,890,716.69 99.96
 หุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
 ธนาคาร                          
  บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ  8,259,300.00 2.02
  บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  8,039,850.00 1.97
  บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย  1,863,270.00 0.46
  บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย  3,879,192.00 0.95
  บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์  5,390,000.00 1.32
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    
  บมจ. อินโดร�ม� เวนเจอร์ส  3,802,925.00 0.93
  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  3,870,225.00 0.95
 พาณิชย ์    
  บมจ.ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน  1,937,925.00 0.47
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  3,684,770.00 0.90
  บมจ.ซีพี ออลล์  5,393,450.00 1.32
  บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  3,579,150.00 0.88
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  4,449,200.00 1.09
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  2,930,750.00 0.72
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  3,047,500.00 0.75
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  219,775.00 0.05
  บมจ.ฮ�น� ไมโครอิเล็คโทรนิคส  1,779,875.00 0.44
 พลังงานและสาธารณูปโภค    
  บมจ.บ้�นปู  1,724,340.00 0.42
  บมจ. ซีเค เพ�เวอร์  1,715,000.00 0.42
  บมจ.ปตท.  16,585,200.00 4.05
  บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  8,551,350.00 2.09
  บมจ.ไทยออยล์  3,729,000.00 0.91
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ 
 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (ต่อ)  
 ข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
    
                                          CG Scoring     มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2561 (*) ราคาตลาด (บาท)

 สื่อและสิ่งพิมพ ์    
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย  914,305.00 0.22
 เงินทุนและหลักทรัพย ์    
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ พ�วเวอร์ 1979  1,953,550.00 0.48
 อาหารและเครื่องดื่ม    
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  3,259,450.00 0.80
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร  4,668,725.00 1.14
 การแพทย ์    
  บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล  2,154,750.00 0.53
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร  1,805,650.00 0.44
 การท่องเที่ยวและสันทนาการ    
  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�  1,883,700.00 0.46
 บริการรับเหมาก่อสร้าง    
  บมจ.ช.ก�รช่�ง  2,254,200.00 0.55
  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง  3,769,600.00 0.92
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    
  บมจ. ศุภ�ลัย  4,261,192.50 1.04
  บมจ. เซ็นทรัลพัฒน�  3,578,700.00 0.87
  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์  1,583,890.00 0.39
 ขนส่งและโลจิสติกส ์    
  บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย  7,161,600.00 1.75
 ยานยนต ์    
  บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี  1,341,830.00 0.33
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ 
 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (ต่อ)  
 ข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
    
                                          CG Scoring     มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2561 (*) ราคาตลาด (บาท)

ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ    
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ    
 สื่อและสิ่งพิมพ ์    
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย  7,864.00 0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    
 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่� 1 ปี  82,733,518.04 20.23
 อ�ยุคงเหลือ 1-3 ปี  49,255,379.58 12.04
 อ�ยุคงเหลือม�กกว่� 3 ปี  9,932,597.67 2.43
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  791,692.54 0.19
 หุ้นกู ้      
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AAA(tha)  5,880,968.59 1.44
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AAA  5,565,274.30 1.36
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AA(tha)  11,059,278.87 2.7
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AA  7,465,307.99 1.83
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ AA-  4,898,038.90 1.20
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A+  28,577,236.36 6.99
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A  35,717,992.97 8.73
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ A-  18,092,531.81 4.42
  อันดับคว�มน่�เชื่อถือ BBB+  1,396,111.29 0.34
เงินฝาก    12,493,734.28 3.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  144,526.43 0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  409,035,243.12 บาท
        
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTG) : 80.99% 
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(*) คำ�อธิบ�ย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”    

 CG Scoring คือก�รวัดผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บัน 

 กรรมก�รบริษัทไทย (“IOD”) โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออก 

 เป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้  

    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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  รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

            กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ   142,713,187.83 34.89
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น  28,985,656.45 7.09
  ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน    
(ค) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ         102,160,818.91 24.98
 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�ร  0.00 0.00
    กำ�กับตล�ดทุนที่ ทน.87/2558    
         

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

   วันครบ อันดับ อันดับ      มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท  ผู้ออก กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     

1 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  12,374,887.56

2 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  118,846.72

3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ก.พ. 2562 N/A N/A 10,000,000.00 10,028,953.64

4 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 มี.ค. 2562 N/A N/A 4,000,000.00 4,004,374.92

5 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 28 ส.ค. 2562 N/A N/A 3,390,000.00 3,390,459.94

6 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 26 ก.พ. 2563 N/A N/A 11,000,000.00 10,940,729.59

7 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 มี.ค. 2563 N/A N/A 2,300,000.00 2,298,996.40

8 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 12 มี.ค. 2564 N/A N/A 3,000,000.00 2,971,131.44

9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 24 ก.ย. 2564 N/A N/A 6,000,000.00 5,990,113.54

10 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ธ.ค. 2561 N/A N/A 7,000,000.00 6,991,284.84

11 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 ธ.ค. 2561 N/A N/A 20,000,000.00 19,957,744.26

12 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 15 พ.ย. 2561 N/A N/A 5,000,000.00 4,997,594.31

13 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 3 ม.ค. 2562 N/A N/A 2,000,000.00 1,994,835.29
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14 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 10 ม.ค. 2562 N/A N/A 8,000,000.00 7,976,442.18

15 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 17 ม.ค. 2562 N/A N/A 1,600,000.00 1,594,869.52

16 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 24 ม.ค. 2562 N/A N/A 6,000,000.00 5,978,090.71

17 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 ก.พ. 2562 N/A N/A 1,400,000.00 1,394,161.82

18 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 ก.พ. 2562 N/A N/A 6,500,000.00 6,468,786.77

19 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 มี.ค. 2562 N/A N/A 8,000,000.00 7,955,919.84

20 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 14,000,000.00 15,238,712.93

21 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 26 มิ.ย. 2563 N/A N/A 11,600,000.00 11,815,695.68

22 พันธบัตร กระทรวงก�รคลัง 17 มิ.ย. 2565 N/A N/A 8,000,000.00 7,943,869.68

23 พันธบัตร รัฐบ�ลไทย 17 ธ.ค. 2565 N/A N/A 2,000,000.00 1,988,727.99

24 พันธบัตร ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 11 เม.ย. 2564 N/A AAA(tha),F1+(tha) 800,000.00 791,692.54

 รัฐวิส�หกิจ

25 หุ้นกู้ A mata B.Grimm Power  21 เม.ย. 2565 A- N/A/A- 6,500,000.00 6,568,539.73 

  SPV 1 Co,.Ltd. 

  (คำ้�ประกันโดย Amata 

  B. Grimm Power 3 Limited)     

26 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 26 ม.ค. 2564 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 2,100,000.00 2,081,545.93

27 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 12 ก.ค. 2564 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 3,800,000.00 3,799,422.66

28 หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร 14 มี.ค. 2566 AA- AA- 2,000,000.00 2,149,009.73

29 หุ้นกู้ บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร ์ 20 ธ.ค. 2561 A+ A 2,000,000.00 2,041,797.72

30 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2563 A+ A+ 500,000.00 504,721.89

31 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 5,076,013.40

32 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 21 ก.ค. 2563 A A 2,000,000.00 2,008,327.55

33 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 25 พ.ค. 2564 A A 4,000,000.00 3,994,143.04

34 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 21 ก.ค. 2565 A A 2,600,000.00 2,621,830.18

35 หุ้นกู้ บมจ.เบท�โกร 28 มี.ค. 2566 A A 2,600,000.00 2,550,026.27

36 หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน 10 พ.ย. 2564 A A 6,000,000.00 6,102,288.18

  กรุงเทพ 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)       

   วันครบ อันดับ อันดับ      มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท  ผู้ออก กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)       

   วันครบ อันดับ อันดับ      มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท  ผู้ออก กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     

37 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 13 พ.ค. 2563 A+ A+ 3,000,000.00 3,080,439.96

38 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 12 เม.ย. 2567 A+ A+ 2,000,000.00 1,997,891.00

39 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร 24 ม.ค. 2568 A+ A+ 4,900,000.00 4,875,010.29

40 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  15 ก.ค. 2563 A+ A+ 5,000,000.00 5,022,337.60

41 หุ้นกู้ บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส 14 ธ.ค. 2565 AA- AA- 2,500,000.00 2,749,029.17

42 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 14 มี.ค. 2562 AAA AAA 1,000,000.00 1,001,039.50

43 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 900,000.00 900,395.26

44 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 14 มี.ค. 2563 AAA AAA 1,700,000.00 1,691,643.58

45 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�ร เกียรติน�คิน 20 ก.พ. 2563 A- A- 2,500,000.00 2,493,557.21

46 หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 28 เม.ย. 2562 A+ A+ 1,000,000.00 1,001,810.13

47 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 30 ก.ย. 2562 N/A A- 1,200,000.00 1,196,287.13

48 หุ้นกู้ บมจ.ธน�ค�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 30 มี.ค. 2563 N/A A- 900,000.00 894,314.41

49 หุ้นกู้ บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 25 ก.ค. 2563 BBB+ BBB+ 1,400,000.00 1,396,111.29

50 หุ้นกู้ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 12 ก.ย. 2565 A A 2,000,000.00 1,995,732.50

51 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 22 พ.ค. 2563 A A 1,200,000.00 1,225,978.57

52 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 30 ม.ค. 2562 A A 800,000.00 803,013.46

53 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 14 ธ.ค. 2562 A A 700,000.00 703,553.07

54 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 8 พ.ย. 2563 A A 5,000,000.00 5,084,065.08

55 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด 14 ธ.ค. 2564 A A 2,600,000.00 2,602,240.24

56 หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์ 25 เม.ย. 2562 A- A- 200,000.00 200,137.28

57 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2563 AA AA 1,600,000.00 1,588,717.17

58 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 มี.ค. 2565 AA(tha) AA 11,000,000.00 11,059,278.87

59 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2566 AA AA 6,000,000.00 5,876,590.82

60 หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนช�ต 26 ก.ย. 2562 N/A A+ 3,500,000.00 3,503,406.43

61 หุ้นกู้ บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง 12 พ.ค. 2563 A- A- 1,500,000.00 1,524,398.40

62 หุ้นกู้ บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง 11 ธ.ค. 2563 A- A- 2,000,000.00 2,006,970.36

63 หุ้นกู้ ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 21 ม.ค. 2562 A A 5,000,000.00 5,026,111.07

64 หุ้นกู้ ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 9 ส.ค. 2562 A A 1,000,000.00 1,000,683.76
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)       

   วันครบ อันดับ อันดับ      มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท  ผู้ออก กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     

65 หุ้นกู้ บมจ.ฐิติกร 18 ส.ค. 2563 N/A A- 1,200,000.00 1,204,258.19

66 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้� ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 8 ธ.ค. 2565 AAA N/A/Aa3 2,000,000.00 1,972,195.96

  (คำ้�ประกันโดย บริษัท โตโยต้� 

  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ 

  (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)     

67 หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 20 ก.ค. 2566 A+ A+ 1,500,000.00 1,473,807.94

68 หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  26 มิ.ย. 2564 A- A- 2,000,000.00 2,004,069.10

  แอนด์ พ�วเวอร์ 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ 
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้สำ�หรับอันดับ       
คว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล ในกรณีที่   
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ที่กำ�หนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่�งไรก็ดี ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่� 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่�งไรก็ดี คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม 
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�       
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย

AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย  
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�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’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย อย่�งไรก็ดี มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล เครื่องหม�ย “+” หรือ 
“-” อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่�กว่� 
“CCC(tha)” สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว    
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ Aaa มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ Aa แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�
เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหน้ีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ A อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือสูงกว่� 
อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Baa มีคว�มปลอดภัยพอสมควร อย่�งไรก็ดีก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถใน
ก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Ba มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับก�ร
ชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับต่ำ�กว่� อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้
ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รเงิน และก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
เศรษฐกิจ ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ B มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับก�ร
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมี
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ ก�รเงิน และเศรษฐกิจ
ในท�งลบ มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ี หรือคว�มตั้งใจในก�รชำ�ระหนี้ของ
ลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก Aa ถึง C อ�จมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้�ย เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของคุณภ�พ
ของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

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 
ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แตม่คีว�มออ่นไหวตอ่ก�รเปลีย่นแปลงท�งธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ  
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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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
  กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

     
  

         

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

เงินสดและ
สินทรัพย์สภ�พคล่อง*

 11.12%  

พ�ณิชย์
3.57%  

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
1.94%  

พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

34.89%  

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
2.30%  

หุ้นกู้ 29.01%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
7.89%

ธน�ค�ร
6.72%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร 

2.56%
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

 
    ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)  109,415.18  37.06%

 2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)  36,221.63  12.27%

 3 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด(มห�ชน)  31,360.89  10.62%

 4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำ�กัด  22,409.13  7.59%

 5 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด  19,283.35  6.53%

 6 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด  18,102.17  6.13%

 7 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน)  12,622.12  4.27%

 8 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  12,431.60  4.21%

 9 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  6,548.84  2.22%

 10 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด  5,407.95  1.83%

 11 อื่นๆ   21,456.40  7.27%

  รวม   295,259.26  100.00%

อันดับ            ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท)  มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 2,003.19 0.49

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 66.77 0.02

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee)  267.09 0.06

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

ค่�ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)  37.81 0.01

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)** 60.00 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 2,417.46 0.59

*  ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว 
** ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่แต่ละร�ยก�ร < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย ์
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  1. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

  2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดก�รท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
    

 ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
    ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก Website : www.kasikornasset.com
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(รอบระยะเวล�บัญชี 1 พฤศจิก�ยน 2560 - 31 ตุล�คม 2561)

 
   กลยุทธ์การลงทุน  
  บริษัท บทวิเคราะห์ จัดเยี่ยมชมบริษัท สัมมนา หุ้นจอง
   และข้อมูลข่าวสาร

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  X X - X

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น




