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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
(KLIFESTYLEFUND2520:K-2520)


ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้  

 บลจ.เดียวกัน 
 • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 พฤษภาคม 2550 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 
 
นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ 
และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความ
เสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 
ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า 
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) 
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ 
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลาย
ทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment) 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม  
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 



การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดณวันที่30เมษายน2564
 
1. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่นจ.(ว)11/2563เรื่องนำส่งภาพถ่ายประกาศ

และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
  ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน  

ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน 
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2563) 

 
2. แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล

  เปลี่ยนวิธีการแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน 
ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 
2563) 

 
3. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญช ี(มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 299,955,111.36 305,381,068.81 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 20.6628 18.3481 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 35,596,695.12 (18,947,884.38) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 12.62 (5.16) 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 6.14 (1.29) 
 
*   ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี   
** ตัวชี้วัด   
  เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ

ช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยใน  
การปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

  #  ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (14%)  
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (31%)  
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (18%) และ  
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (14%)#ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่
คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี 

  #* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%)  
ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (14%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ 
Government Bond Index (1-3Y) (31%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) 
(18%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%) และได้เชื่อมต่อกับ
ดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2520
รอบระยะเวลา1พฤษภาคม2563–30เมษายน2564

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนจากระดับ 1,301.66 จุด ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2563 โดยมีการปรับตัวลดลงแตะจุดต่ำสุดของรอบปีบัญชีที่ 1,194.95 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
2563 และปรับตัวขึ้นมามีจุดสูงสุดที่ 1,596.27 ในช่วงเดือนสุดท้ายของรอบบัญชี และปิดที่ระดับ 
1,583.13 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 281.47 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.62 ในรอบบัญชี 
 ในช่วงแรกของรอบบัญชี ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น จากการที่รัฐบาล  
และธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ มีมาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อรองรับ  
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบด้วยนโยบาย
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และมาตรการทางการคลังด้วยการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง
อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองและเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ำสุด 0.5% เพื่อบรรเทาภาระภาคธุรกิจและครัวเรือน ช่วย
ให้นักลงทุนคลายความกังวล ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แตะระดับ 1,450 จุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 
 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาลง แม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุน  
จากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีน และสหรัฐฯ ที่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 
และมีความหวังในการที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆ จะยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอัดฉีด
สภาพคล่องเข้าระบบต่อไป แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในหลายประเทศที่กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก รวมทั้งการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการสัมผัสบุคคลที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และทำให้ โอกาสในการเปิด
ประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง High Season ปลายปีมีน้อยลง 
 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ปัจจัยการเมืองในประเทศกลับมาสร้างความกังวลแก่นักลงทุนอีกครั้ง 
จากการจัดชุมนุมครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีการจัดชุมนุมขยายวงกว้าง
ขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงปิดที่ระดับ 1,194.95 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
ก่อนปรับตัวในทิศทางขาขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563 จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายนทำให้มีการคาดหมายว่านโยบายภายใต้รัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ น่าจะส่งผลให้มีเม็ด
เงินลงทุนไหลกลับเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียและตลาดเกิดใหม่ อีกทั้งมีการประกาศความสำเร็จใน
การพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการค้นพบวัคซีนนับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกจะสามารถกลับมาได ้
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 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 การลงทุนในตราสารทุนยังมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ  
อาทิ ตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 2564 ที่เติบโตสูงกว่าระดับปกติ การผ่านร่างกฎหมายแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐ มาตราการของภาครัฐในการกระตุ้น
การบริโภคและความคืบหน้าของการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ รวมทั้งสภาพ
คล่องระดับสูงที่มีในระบบ และแม้ว่าการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วงอายุ 10 ปี
ปรับตัวในทิศทางขาขึ้นจากร้อยละ 0.92 ในช่วงปลายปี 2563 มายังระดับร้อยละ 1.75 ในช่วงเดือน
มีนาคม ได้สร้างความกังวลในด้านแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะกำลังก่อตัวขึ้น แต่การส่งสัญญาณ
ของธนาคารกลางของประเทศสำคัญต่างๆทั่วโลก ในการที่จะยังคงมาตรการทางการเงินแบบผ่อน
คลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลลงและ 
SET Index มีการปรับตัวผันผวนในทิศทางขาขึ้น 
 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 สัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ในแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน โดยสหรัฐฯ 
และอังกฤษมีสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีน Covid-19 สูงกว่าประเทศในแถบเอเชีย และภูมิภาคอื่น 
การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ แสดงการฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งมีนโย
บายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นปัจจัยบวกสนับสนุนการลงทุนในหุ้น แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 หลายระลอกที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และจำนวนผู้ติดเชื้อ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาครัฐมีการประกาศใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มข้นขึ้นในพื้นที่ที่มีการ
แพร่ระบาด สร้างความกังวลแก่นักลงทุน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในลักษณะ Sideway ระหว่างการรอ
ประเมินผลความสามารถในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และประสิทธิภาพของวัคซีนในการควบคุม
เชื้อไวรัสที่อาจมีการกลายพันธุ์เพิ่มเติม ส่งผลให้ดัชนีปิดที่ระดับ 1,583.13 จุด ณ สิ้นรอบบัญชี 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน
และตราสารแห่งหนี้ ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุน  
ในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณ
ร้อยละ 40.60 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ดังนี้ พลังงานและสาธารณูปโภค
ประมาณร้อยละ 7.85 พาณิชย์ประมาณร้อยละ 4.39 ธนาคารประมาณร้อยละ 4.39 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 3.98 ขนส่งและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ 3.69 
 ในส่วนของตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 29.47 ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารหนี้
รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 27.66 เป็นการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่ผู้ออกมีเครดิตดี และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 กองทุนลงทุนในส่วนของตราสารทุนประมาณร้อยละ 40.60  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 38.01  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563 
 ส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 29.47 ของ  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
ขณะที่ร้อยละ 27.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 กองทุนลงทุนร้อยละ 25.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล
และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 34.72 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.62 ในขณะที่  
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 6.48 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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Fund Performance of K Lifestyle Fund 2520

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.303.33-4.007.566.090.1812.72-0.1815.82-1.36
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 1.274.00-0.936.127.31-0.619.511.2313.614.51
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 11.323.434.422.935.956.026.0310.595.579.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 6.932.213.031.724.023.913.756.563.937.12

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564/Performance as of 30 Apr 2021
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*24/05/2007

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.344.302.881.7812.6215.155.516.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.324.402.831.786.147.521.932.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 7.747.086.437.458.198.486.336.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 6.214.613.964.584.024.372.863.21

Fund Performance of K Lifestyle Fund 2520
  ตัวชี้วัด
     เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมผสมท่ีปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผล
การดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานน้ัน จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ#ต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (31%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย (18%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป
อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (14%)#ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (14%)

  Benchmark
     Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decresing its equity exposure, the benchmark
will be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is the
composite index of 23% SET TRI/ 14% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 31% Net Total Return of Government Bond
Index (1-3Y) / 18% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /14% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)
which is effective from 31 Oct 2019. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may 
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
 #* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 23% SET TRI/ 14% Total Return of Short-term Government Bond
 Index/ 31% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 18% Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /14% Total Return of MTM
Corporate Bond Index A- (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) (31%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (18%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ
MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (14%)#ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (14%)

  Benchmark
     Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decresing its equity exposure, the benchmark
will be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is the
composite index of 23% SET TRI/ 14% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 31% Net Total Return of Government Bond
Index (1-3Y) / 18% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /14% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)
which is effective from 31 Oct 2019. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may 
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
 #* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 23% SET TRI/ 14% Total Return of Short-term Government Bond
 Index/ 31% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 18% Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /14% Total Return of MTM
Corporate Bond Index A- (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) (31%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (18%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ
MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ถึงวันที่30เมษายน2564

 

 อันดับ ชื่อ
 ค่านายหน้า อัตราส่วน

   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 54,976.43 31.12% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 19,870.20 11.25% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 14,442.84 8.18% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 14,357.18 8.13% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 11,231.45 6.36% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 10,427.20 5.90% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 8,953.82 5.07% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 7,071.01 4.00% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 5,943.09 3.36% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 4,041.13 2.29% 
 11 อื่นๆ 25,325.58 14.34%  
  รวม 176,639.93 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤศจกิายน  ถึงวนัที  เมษายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 1,407.50 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 46.92 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 187.67 0.06

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 37.18 0.01

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 98.82 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 39.65 0.01

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 9.20 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 1,826.95 0.61

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  เมษายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 2,807.15 0.96

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 93.57 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 374.29 0.13

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 76.00 0.03

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 177.83 0.06

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 45.33 0.02

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 27.93 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 3,602.09 1.24

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2563(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  299,563,972.63 99.87 
หุ้นสามัญและทรัสต์
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 -ธนาคาร
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  3,268,350.00 1.09 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  5,082,000.00 1.69 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  3,948,000.00 1.32 
  บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  878,750.00 0.29 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  1,524,600.00 0.51 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  3,699,150.00 1.23 
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  5,169,600.00 1.72 
 -พาณิชย์ 
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  1,159,020.00 0.39 
  บมจ.คอมเซเว่น  6,541,625.00 2.18 
  บมจ.ซีพี ออลล์  2,750,000.00 0.92 
  บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  2,131,500.00 0.71 
  บมจ.ดูโฮม   795,031.25 0.27 
  บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  1,509,984.00 0.50 
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  1,287,600.00 0.43 
  บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  8,766,625.00 2.92 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.ไออาร์พีซี  3,262,734.00 1.09 
  บมจ.ปตท.   5,484,000.00 1.83 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  6,330,800.00 2.11 
  บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  1,393,800.00 0.46 
  บมจ.ซีเค เพาเวอร์  1,117,116.00 0.37 
  บมจ.ไทยออยล์  5,960,550.00 1.99 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2563(*) ราคาตลาด  
 -สื่อและสิ่งพิมพ์
  บมจ.วีจีไอ   1,451,420.00 0.48 
  บมจ.แพลน บี มีเดีย  513,360.00 0.17 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  3,365,797.50 1.12 
  บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  2,529,680.00 0.84 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  1,192,500.00 0.40 
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  6,263,550.00 2.09 
 -การแพทย์
  บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์  647,400.00 0.22  
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  3,888,640.00 1.30 
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  2,101,850.00 0.70 
  บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป  1,591,128.00 0.53 
 -ประกันภัยและประกันชีวิต
  บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน  337,400.00 0.11 
 -บริการรับเหมาก่อสร้าง
  บมจ.ช.การช่าง  924,000.00 0.31 
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  3,542,550.00 1.18 
  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  2,469,575.00 0.82 
  บมจ.ศุภาลัย  3,105,750.00 1.04 
  บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  2,822,976.00 0.94
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง  1,883,070.00 0.63 
  บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - 1,149,350.00 0.38 
  บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น  1,506,204.00 0.50 
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  6,534,800.00 2.18 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2563(*) ราคาตลาด
  
 ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ.เงินติดล้อ - 1,752,000.00 0.58 
 -ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
  บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) - 60,750.00 0.02 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล - 94,440.00 0.03 
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  14,630,768.31 4.88 
 อายุคงเหลือ 1-3 ปี  34,542,672.72 11.52 
 อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  37,410,455.06 12.47 
ตั๋วเงินคลัง     1,796,605.58 0.60 
หุ้นกู้
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)  11,277,586.38 3.76 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA  10,865,996.38 3.62 
 อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  6,659,813.04 2.22 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A+  11,810,815.89 3.94 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A  6,122,326.25 2.04 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)  1,026,499.68 0.34 
 อันดับความน่าเชื่อถือ A-  32,942,185.69 10.98 
 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+  2,533,352.86 0.84 
เงินฝาก      6,155,869.04 2.05 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  391,138.73 0.13 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  299,955,111.36 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):72.11%
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”  
CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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  88,380,501.67 29.46 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  13,579,317.54 4.53 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  75,815,127.67 25.28 
 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)  6,083,051.42 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  72,817.62 
3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 มี.ค. 2565 N/A N/A 4,000,000.00 4,054,161.93 
4 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 5,000,000.00 5,403,728.99 
5 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2564 N/A N/A 5,000,000.00 5,172,877.39 
6 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 มิ.ย. 2565 N/A N/A 6,000,000.00 6,134,399.55 
7 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 มิ.ย. 2565 N/A N/A 2,500,000.00 2,558,600.41 
8 พันธบัตร รัฐบาลไทย 17 ธ.ค. 2565 N/A N/A 6,000,000.00 6,192,322.02 
9 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 16 มิ.ย. 2566 N/A N/A 6,000,000.00 6,472,064.47 
10 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2566 N/A N/A 6,500,000.00 6,852,194.56 
11 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2566 N/A N/A 6,000,000.00 6,333,091.71 
12 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 มิ.ย. 2567 N/A N/A 4,500,000.00 4,518,994.05 
13 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2567 N/A N/A 5,000,000.00 5,140,698.41 
14 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 มิ.ย. 2568 N/A N/A 5,000,000.00 5,028,946.43 
15 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 12 ธ.ค. 2568 N/A N/A 2,700,000.00 3,086,092.25 
16 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2569 N/A N/A 500,000.00 528,731.46 
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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 7,000,000.00 7,410,493.14 
18 พันธบัตร รัฐบาลไทย 17 ธ.ค. 2571 N/A N/A 7,000,000.00 7,728,382.87 
19 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2574 N/A N/A 3,900,000.00 3,968,116.45 
20 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 14 ต.ค. 2564 N/A N/A 1,000,000.00 998,210.90 
21 ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 27 ต.ค. 2564 N/A N/A 800,000.00 798,394.68 
22 หุ้นกู้ A mata B.Grimm Power  21 เม.ย. 2565 A- A-/A- 6,500,000.00 6,562,904.60 
  SPV 1 Co,.Ltd.  
  (ค้ำประกันโดย Amata 
  B. Grimm Power 3  
  Limited) 
23 หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ 15 พ.ย. 2564 A-(tha) A-(tha),F2(tha) 1,000,000.00 1,026,499.68 
  (ไทยแลนด์) 
24 หุ้นกู้ บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 26 ก.ค. 2565 N/A BBB+ 2,500,000.00 2,533,352.86 
25 หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า 9 พ.ค. 2567 A- A- 1,100,000.00 1,152,578.47 
  กรุงเทพ 
26 หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า 28 เม.ย. 2569 A- A- 3,200,000.00 3,205,057.59 
  กรุงเทพ 
27 หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า 9 พ.ค. 2569 A- A- 3,800,000.00 4,022,176.30 
  กรุงเทพ 
28 หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า 28 เม.ย. 2571 A- A- 400,000.00 400,498.26 
  กรุงเทพ 
29 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 5,130,694.48 
30 หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน 10 พ.ย. 2564 A A 6,000,000.00 6,122,326.25 
  กรุงเทพ 
31 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 24 ม.ค. 2568 A+ A+ 4,900,000.00 5,135,046.62 
32 หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 28 เม.ย. 2570 AA AA 6,000,000.00 6,567,763.15 
33 หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 9 พ.ค. 2564 N/A A- 3,000,000.00 3,041,335.00 
  (ประเทศไทย) 
34 หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 9 พ.ค. 2565 N/A A- 7,000,000.00 7,172,268.42 
  (ประเทศไทย) 
35 หุ้นกู้ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 14 พ.ย. 2565 N/A AA- 4,000,000.00 3,958,026.36 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ)

 
    อนัดบั อนัดบั

มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
36 หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 14 ธ.ค. 2565 AA- AA- 2,500,000.00 2,701,786.68 
37 หุ้นกู้ บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์  25 ก.ค. 2566 N/A A- 1,800,000.00 1,835,667.87 
  แอนด์ลีส 
38 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 มี.ค. 2565 AA(tha) AA 11,000,000.00 11,277,586.38 
39 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 มี.ค. 2565 AA AA 4,000,000.00 4,298,233.23 
40 หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ 24 ม.ค. 2565 A- A- 2,000,000.00 2,027,928.09 
41 หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 20 ก.ค. 2566 A+ A+ 1,500,000.00 1,545,074.79 
42 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ  22 เม.ย. 2566 A- A- 500,000.00 499,361.94 
  คอร์ปอเรชั่น 
43 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ  22 เม.ย. 2567 A- A- 1,000,000.00 999,917.50 
  คอร์ปอเรชั่น 
44 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ 26 มิ.ย. 2564 A- A- 2,000,000.00 2,022,491.65 
  แอนด์ พาวเวอร์ 

 
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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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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กองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคไลฟส์ไตล์2520
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2563ถงึวนัที่30เมษายน2564

 
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 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคไลฟ์สไตล์2520

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

ผู้จัดการกองทุนหลัก
จริยา พิมลไพบูลย์ 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
วินิทร ผ่องใส 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
กอบพร กุลสุรกิจ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 

นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
สุชัย สุตภาคย์ 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย 
ญดาภัค โออนันต ์
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X - X 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - - - - 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

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

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

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

 

 

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ไลฟสไตล 2520
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ  31 ตุลาคม 2563



กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2563

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ไลฟ์สไตล์	2520			
(K	 Lifestyle	 Fund	 2520	 :	 K-2520)”	 เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 ย้อนหลังสัดส่วน												
ก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	 1	 พฤษภ�คม	 2563	 ถึงวันท่ี														
31	ตุล�คม	2563
 	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�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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กองทุนเปดเค ไลฟสไตล 2520 
(K Lifestyle Fund 2520 : K-2520) 

 
ประเภทโครงการ  :  

กองทุนรวมผสมแบบกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไม
กําหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 24 พฤษภาคม 2550 จํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลานบาท  
รอบระยะเวลาบัญชี  1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 
 
นโยบายการลงทุน :  
 กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแหงหน้ี 
และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย
จัดสัดสวนการลงทุนใหมีระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับชวงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยง
ของกลุมผูลงทุนเปาหมายของกองทุน โดยกองทุนมุงจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้
และตราสารทางการเงินใหเหมาะสมกับผูลงทุนที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2520 หรือกอนหนา ทั้งนี้ กองทุน
อาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
 นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงอยูภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการไดโดยไมจํากัดอัตราสวน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑเง่ือนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังน้ี 
กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทาง
ไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอ่ืนภายใต บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment) 
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนในตราสารแหงทุนเกินอัตราสวนที่กําหนดไวขางตนโดยมิไดเกิด
จากการลงทุนในตราสารแหงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามกําหนด
ขางตนภายใน 30 วันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว 
 
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจายเงินปนผล 
 
คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนตอรายการ (รอยละของมลูคาหนวยลงทุน) 
คาธรรมเนียมการขาย     0.00 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  0.25 สําหรับหนวยลงทุนที่มีอายุการถือครองนอยกวา 6 เดือน 
    0.00 สําหรับหนวยลงทุนที่มีอายุการถือครองมากกวาหรือเทากับ 6 เดือน 
 
คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตอป (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ) 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.00 หรือ1.0700 (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกนิ 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
กองทุนเปดเค ไลฟสไตล 2520 
มูลคาข้ันตํ่าในการซื้อคร้ังแรก 500.00  บาท 
มูลคาข้ันตํ่าในการซื้อคร้ังตอไป 500.00  บาท 
มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืน  500.00 บาท 
มูลคาคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า 500.00  บาท 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2563

 กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รทุน
และตร�ส�รแห่งหนี้	 โดยมีระดับคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมกับช่วงอ�ยุ/คว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเสี่ยง
ของกลุ่มผู้ลงทุนเป้�หม�ยของกองทุน		ณ	สิ้นเดือนตุล�คม	2563	กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�ร
ทุนประม�ณร้อยละ	 37.77	 ลงทุนในตร�ส�รหนี้ร้อยละ	 59.97	 	 และ	 ร้อยละ	 2.26	 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	สิ้นเดือนตุล�คม	2563	กองทุน						
แบ่งสัดส่วนก�รลงทุนในหมวดธุรกิจต่�งๆ	 ดังนี้	 พลังง�นและส�ธ�รณูปโภคประม�ณร้อยละ	 9.16	
พ�ณิชย์ประม�ณร้อยละ	 3.73	 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ	 3.68	 ขนส่งและโสจิสติกส์ประม�ณ								
ร้อยละ	2.90	เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รประม�ณร้อยละ	2.83	และกระจ�ยลงทุนในหมวด
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 อ�ห�รและเครื่องดื่ม	 วัสดุก่อสร้�ง	 เงินทุนและหลักทรัพย์	 ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์	ก�รแพทย์	ธน�ค�ร	สื่อและสิ่งพิมพ์	ประกันภัยและประกันชีวิต	บรรจุภัณฑ์	บริก�รรับเหม�
ก่อสร้�ง
	 ในส่วนของตร�ส�รหนี้	กองทุนลงทุนร้อยละ	24.23	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล	
และตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ขณะที่ร้อยละ	35.73	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเป็น
ตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยภ�คเอกชน	โดยดูเรชั่นของส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ	2.74	ปี

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ณ	 ส้ินเดือนตุล�คม	2563	กองทุนลงทุนในตร�ส�รทุนร้อยละ	 37.77	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	ลดลงจ�กสัดส่วนก�รลงทุนที่ประม�ณร้อยละ	38.01	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	สิ้นเดือน
เมษ�ยน	2563	 โดยหมวดธุรกิจท่ีลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้แก่	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 อ�ห�รและเครื่องดื่ม	
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	บรรจุภัณฑ์	ประกันภัยและประกันชีวิต	พ�ณิชย์	เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
ส่ือส�ร	และปรับลดก�รลงทุนในหมวด	พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	ขนส่งและโสจิสติกส์	 ก�รแพทย์	
สื่อและสิ่งพิมพ์	วัสดุก่อสร้�ง	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	เงินทุนและหลักทรัพย์	ธน�ค�ร	บริก�รรับเหม�
ก่อสร้�ง
	 ในส่วนของตร�ส�รหนี้	ณ	สิ้นเดือนตุล�คม	2563	กองทุนมีก�รลงทุนร้อยละ	24.23	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล	และตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ขณะที่ร้อยละ	
35.73	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิเป็นตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยภ�คเอกชน	โดยดูเรชั่นของส่วนตร�ส�รหนี้อยู่
ที่ประม�ณ	2.74	ปี	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	สิ้นเดือนเมษ�ยน	2563		กองทุนลงทุนร้อยละ	25.76	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ลและตร�ส�รหนี้ท่ีออกโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 ขณะที่
ร้อยละ	 34.72	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	 สำ�หรับดูเรช่ันของ
กองทุนในส่วนตร�ส�รหนี้อยู่ที่ประม�ณ	2.77	ปี

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
	 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
Fund Performance of K Lifestyle Fund 2520

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.33-4.007.566.090.1812.72-0.1815.82-1.3621.51
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.00-0.936.127.31-0.619.511.2313.614.5116.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 3.434.422.935.956.026.0310.595.579.698.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 2.213.031.724.023.913.756.563.937.125.78

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563/Performance as of 30 Oct 2020
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*24/05/2007

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.443.441.25-2.53-7.57-2.20-3.31-7.52
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.964.092.13-0.03-3.51-1.29-2.23-3.76
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 7.717.106.056.7510.357.786.3211.18
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 6.254.673.934.326.533.572.947.06

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
Fund Performance of K Lifestyle Fund 2520

  ตัวชี้วัด
     เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมผสมท่ีปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผล
การดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานน้ัน จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ#ต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (31%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย (18%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป
อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (14%)#ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวช้ีวัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (23%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (14%)

  Benchmark
     Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decresing its equity exposure, the benchmark
will be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is the
composite index of 23% SET TRI/ 14% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 31% Net Total Return of Government Bond
Index (1-3Y) / 18% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /14% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)
which is effective from 31 Oct 2019. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may 
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
 #* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 23% SET TRI/ 14% Total Return of Short-term Government Bond
 Index/ 31% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 18% Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /14% Total Return of MTM
Corporate Bond Index A- (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) (31%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (18%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ
MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510
Fund Performance of K Lifestyle Fund 2510

  ตัวชี้วัด
     เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมผสมท่ีปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผล
การดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานน้ัน จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ#ต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562 ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) (34.5%) ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (8%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป
อายุ 1 - 3 ปี (10%) # ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัด
มาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
  #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (12.5%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (34.5%)
ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) (35%) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (8%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของ

  Benchmark
     Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decresing its equity exposure, the benchmark
will be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is the
composite index of 12.5% SET TRI/ 34.5% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 35% Net Total Return of Government
Bond Index (1-3Y) / 8% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up
 (1-3Y) which is effective from 31 Oct 2019. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return
may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 12.5% SET TRI/ 34.5% Total Return of Short-term Government
Bond Index/ 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 8% Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /10% Total Return
of MTM Corporate Bond Index A- (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562  

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 ตุล�คม 2563

	*	ตัวชี้วัด

	 เนื่องจ�กกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	ให้เหม�ะสมกับช่วงอ�ยุของผู้ลงทุน	บริษัทจึงจะปรับ

เกณฑ์ก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนทุกๆ	2	ปี	 โดยในก�รปรับเปลี่ยนก�รคำ�นวณเกณฑ์ก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นนั้นจะปรับสัดส่วนของดัชนี									

ผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์ฯ	และบริษัทจัดก�รจะแจ้งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร	ก.ล.ต.	และผู้ถือหน่วยลงทุนทร�บ

	 	#ตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	2562	ดัชนีชี้วัด	 (Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์ฯ	 (23%)	ดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ

ระยะสั้น	(Short-term	Government	Bond	Index)	(14%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้

ไทย	(31%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	3	-	7	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	(18%)	และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออกตร�ส�รอยู่ในระดับ	A-	ขึ้นไปอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้

ไทย	(14%)

	 #ทั้งนี้	ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษีขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�กสมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ต.ค.	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์ฯ	(23%)	ดัชนีผลตอบแทนรวมของ	Short-term	Government	

Bond	Index	(14%)	ดัชนีผลตอบแทนรวมของ	Government	Bond	Index	(1-3Y)	(31%)	ดัชนีผลตอบแทนรวมของ	Government	Bond	Index	

(3-7Y)	 (18%)	และ	ดัชนีผลตอบแทนรวมของMTM	Corporate	Bond	 Index	A-(1-3Y)	 (14%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่												

31	ต.ค.	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ไลฟ์สไตล์	2520

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2563
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 267,338,101.18
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2563	เท่�กับ		279,887,250.48)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 4,446,856.35
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 1,736,036.21
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 1,287,433.96
	 เงินปันผลค้�งรับ	 63,635.00
รวมสินทรัพย	์ 274,872,062.70
 หนี้สิน
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		 75,059.54
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 49.72
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 303,404.75
หนี้สินอื่น	 	 7,541.77
รวมหนี้สิน		 386,055.78
สินทรัพย์สุทธิ		 274,486,006.92
 สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	15,296,526.0174	หน่วย	 152,965,260.17	
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท
กำ�ไรสะสม
	 ยังไม่ได้จัดสรร		 175,953,627.49
	 บัญชีปรับสมดุล		 54,432,880.74
สินทรัพย์สุทธิ 	 274,486,006.92
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท) 	 17.9443
	 (ปี	2563	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	15,296,526.0174	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2563

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)   

พันธบัตร
 พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 05/11/2563	 2.00	 	 	 1,999.89	 0.75
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 04/03/2564	 3.00	 	 	 2,994.90	 1.12
 รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 4,994.79	 1.87
 พันธบัตรรัฐบ�ล        
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 1.2000%	 14/07/2564	 5.00	 	 	 5,417.82	 2.03
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 3.6250%	 17/12/2564	 5.20	 	 	 5,381.62	 2.01
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 1.8750%	 17/06/2565	 2.50	 	 	 2,553.27	 0.96
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 3.6250%	 16/06/2566	 6.00	 	 	 6,474.64	 2.42
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 2.4000%	 17/12/2566	 6.00	 	 	 6,319.40	 2.36
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 1.4500%	 17/12/2567	 5.00	 	 	 5,135.13	 1.92
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 3.8500%	 12/12/2568	 3.70	 	 	 4,247.84	 1.59
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 2.1250%	 17/12/2569	 7.00	 	 	 7,466.58	 2.79
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 1.6000%	 17/12/2572	 5.00	 	 	 5,109.02	 1.91
	 	 รัฐบ�ลไทย	 2.8750%	 17/12/2571	 6.00	 	 	 6,744.94	 2.52
	 	 รัฐบ�ลไทย	 2.0000%	 17/12/2565	 6.00	 	 	 6,177.33	 2.31
 รวมพันธบัตรรัฐบ�ล	 	 	 	 	 	 61,027.69	 22.82
รวมพันธบัตร	 	 	 	 	 	 66,022.48	 24.69
หุ้นกู้         
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย        
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 5.1100%	 14/12/2565	 2.50	 	 	 2,646.08	 0.99
  พ�ณิชย์        
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 3.0600%	 08/12/2564	 5.00	 	 	 5,082.13	 1.90
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 2.7100%	 24/03/2565	 2.00	 	 	 2,031.52	 0.76
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 3.2000%	 24/03/2566	 0.40	 	 	 410.34	 0.15
	 	 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 14/11/2565	 4.00	 	 	 3,902.13	 1.46
  รวมพ�ณิชย์	 	 	 	 	 	 11,426.12	 4.27
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร        
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 3.1300%	 05/07/2569	 2.80	 	 	 2,883.54	 1.08
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 4.0400%	 28/04/2570	 6.00	 	 	 6,434.10	 2.41
	 	 	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำ�กัด	 2.5100%	 11/05/2566	 2.00	 	 	 2,066.05	 0.77
  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 	 	 	 	 	 11,383.69	 4.26
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 25633

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)   

  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค        
	 	 	 A	mata	B.Grimm	Power	SPV	1	Co,.Ltd.	 3.2500%	 21/04/2565	 6.50	 	 	 6,561.04	 2.45
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 2.6500%	 26/06/2564	 2.00	 	 	 2,007.37	 0.75
  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 	 	 	 	 	 8,568.41	 3.20
  เงินทุนและหลักทรัพย ์        
	 	 	 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 3.1500%	 26/07/2565	 2.50	 	 	 2,504.50	 0.94
	 	 	 บมจ.กรุงไทยค�ร์เร้นท์	แอนด์	ลีส	 2.9600%	 25/07/2566	 1.80	 	 	 1,810.60	 0.68
	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 2.4800%	 11/12/2563	 2.00	 	 	 2,001.02	 0.75
	 	 	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	 3.2600%	 15/11/2564	 1.00	 	 	 1,008.73	 0.38
	 	 	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 2.9900%	 08/11/2563	 5.00	 	 	 5,000.31	 1.87
	 	 	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 2.8000%	 24/01/2565	 2.00	 	 	 2,012.60	 0.75
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 14,337.76	 5.37
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 3.1100%	 12/04/2567	 2.00	 	 	 2,032.73	 0.76
	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 3.0500%	 24/01/2568	 4.90	 	 	 4,981.06	 1.86
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 3.2000%	 19/03/2565	 11.00	 	 	 11,275.65	 4.22
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 2.7600%	 22/03/2566	 3.50	 	 	 3,571.33	 1.34
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 3.5000%	 01/03/2567	 4.00	 	 	 4,194.31	 1.57
	 	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 2.7900%	 20/07/2566	 1.50	 	 	 1,534.41	 0.57
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 3.1000%	 29/03/2565	 0.50	 	 	 501.89	 0.19
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 28,091.38	 10.51
  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์        
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 2.8000%	 09/05/2564	 3.00	 	 	 3,013.12	 1.13
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 3.0000%	 09/05/2565	 7.00	 	 	 7,029.05	 2.63
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย	์ 	 	 	 	 	 10,042.17	 3.76
  ขนส่งและโลจิสติกส ์        
	 	 	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 3.1800%	 09/05/2567	 1.10	 	 	 1,131.57	 0.42
	 	 	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 3.5900%	 09/05/2569	 3.80	 	 	 3,945.75	 1.48
	 	 	 บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 2.8500%	 10/11/2564	 6.00	 	 	 6,068.59	 2.27
  รวมขนส่งและโลจิสติกส	์ 	 	 	 	 	 11,145.91	 4.17
  รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 	 	 	 	 	 97,641.52	 36.53
 รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 97,641.52	 36.53
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 25633

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

    
จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นส�มัญ และทรัสต์        
  ธน�ค�ร       
	 	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 	 	 	 9.50	 672.13	 0.25
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 	 	 	 21.30	 2,060.78	 0.77
  รวมธน�ค�ร	 	 	 	 	 	 2,732.91	 1.02
  วัสดุก่อสร้�ง        
	 	 	 บมจ.ทีโอเอเพ้นท์	(ประเทศไทย)	 	 	 	 	 20.10	 648.23	 0.24
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 	 	 13.00	 4,394.00	 1.64
  รวมวัสดุก่อสร้�ง	 	 	 	 	 	 5,042.23	 1.88
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์        
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 	 	 56.80	 2,272.00	 0.85
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 	 	 107.70	 2,380.17	 0.89
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ	์ 	 	 	 	 	 4,652.17	 1.74	
  พ�ณิชย ์      
	 	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 	 	 	 66.00	 3,547.50	 1.33
	 	 	 บมจ.คอมเซเว่น	 	 	 	 	 77.30	 3,169.30	 1.19
	 	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 24.80	 663.40	 0.25
	 	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 	 	 	 64.48	 1,025.23	 0.38
	 	 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 	 	 	 82.20	 1,150.80	 0.43
	 	 	 บริษัท	ดูโฮม	จำ�กัด	 	 	 	 	 47.70	 682.11	 0.26
  รวมพ�ณิชย	์ 	 	 	 	 	 10,238.34	 3.84
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร        
	 	 	 บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 	 	 	 	 71.50	 2,198.63	 0.82
	 	 	 บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์	 	 	 	 	 22.30	 1,193.05	 0.45
	 	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 	 	 	 25.30	 4,364.25	 1.63
  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 	 	 	 	 	 7,755.93	 2.90
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์        
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 	 	 	 177.20	 6,910.80	 2.59
	 	 	 บมจ.ฮ�น�ไมโครอิเล็คโทรนิคส์	 	 	 	 	 70.60	 3,177.00	 1.19
  รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส	์ 	 	 	 	 	 10,087.80	 3.78
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  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค        
	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 	 	 133.90	 3,816.15	 1.43
	 	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 	 	 26.40	 1,366.20	 0.51
	 	 	 บมจ.บี.กริม	เพ�เวอร์	 	 	 	 	 44.50	 1,746.63	 0.65
	 	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 	 	 	 	 238.70	 983.44	 0.37
	 	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 	 	 	 93.60	 3,205.80	 1.20
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 	 	 260.70	 8,081.70	 3.02
	 	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 	 	 	 44.80	 3,528.00	 1.32
	 	 	 บมจ.ผลิตไฟฟ้�	 	 	 	 	 5.10	 846.60	 0.32
	 	 	 บมจ.ร�ช	กรุ๊ป	 	 	 	 	 22.30	 1,036.95	 0.39
	 	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 	 	 	 262.80	 530.86	 0.20
  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 	 	 	 	 	 25,142.33	 9.41
  สื่อและสิ่งพิมพ์        
	 	 	 บมจ.แพลน	บี	มีเดีย	 	 	 	 	 82.80	 447.12	 0.17
	 	 	 บมจ.วีจีไอ	 	 	 	 	 268.80	 1,612.80	 0.60
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ์	 	 	 	 	 	 2,059.92	 0.77
  เงินทุนและหลักทรัพย์        
	 	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 	 	 	 	 138.50	 2,797.70	 1.05
	 	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 41.83	 2,070.59	 0.77
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 4,868.29	 1.82
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 	 	 	 33.60	 3,679.20	 1.38
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 	 	 207.79	 3,470.01	 1.30
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 7,149.21	 2.68
  ก�รแพทย์        
	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 	 	 	 179.20	 3,136.00	 1.17
	 	 	 บมจ.บ�งกอก	เชน	ฮอสปิทอล	 	 	 	 	 46.50	 641.70	 0.24
	 	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 	 	 	 	 207.50	 522.90	 0.20
  รวมก�รแพทย์	 	 	 	 	 	 4,300.60	 1.61
  ประกันภัยและประกันชีวิต        
	 	 	 บมจ.ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 16.00	 1,888.00	 0.71
  บรรจุภัณฑ์        
	 	 	 บมจ.เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	 	 	 	 	 44.28	 1,560.80	 0.58

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 25633

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

    
จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  
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  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 	 	 44.40	 1,709.40	 0.64
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 457.50	 1,088.85	 0.41
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 	 	 340.90	 2,181.76	 0.82
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 	 	 	 151.50	 2,378.55	 0.89
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 7,358.56	 2.76
  ขนส่งและโลจิสติกส์        
	 	 	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 	 	 	 142.70	 1,170.14	 0.44
	 	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 	 	 	 109	 5,640.75	 2.11
	 	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 	 	 	 129	 1,148.10	 0.43
  รวมขนส่งและโลจิสติกส์	 	 	 	 	 	 7,958.99	 2.98
  บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง        
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	 	 	 55.00	 819.50	 0.31
 รวมหุ้นส�มัญ และทรัสต	์ 	 	 	 	 	 103,615.58	 38.79
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 103,615.58	 38.79
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน        
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 	 	 9.44	 58.55	 0.02
รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 58.55	 0.02
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 279,887,250.48 บ�ท)      267,338.13 100.00

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 25633

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

    
จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  
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กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2563 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 1,871,340.59
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 1,053,856.60
	 ร�ยได้อื่น	 1,000.00
	 	 รวมร�ยได้	 2,926,197.19
ค่�ใช้จ่�ย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 1,399,640.85
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 46,654.73
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 186,618.74
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 38,816.61
	 ค่�ภ�ษีดอกเบี้ยหัก	ณ	ที่จ่�ย	 5,677.28
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 97,739.28
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 1,775,147.49
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 1,151,049.70
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 770,966.32
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (7,323,429.79)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 (6,552,463.47)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (5,401,413.77)
กำ�ไรสะสมต้นป	ี 181,355,041.26
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (5,401,413.77)
กำ�ไรสะสมปล�ยป	ี 175,953,627.49
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  273,069,344.90 99.48
  หุ้นส�มัญและทรัสต์    
				จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ    
 -ธน�ค�ร    
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 2,060,775.00	 0.75
	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 672,125.00	 0.24
 -วัสดุก่อสร้�ง    
	 	 บมจ.ทีโอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	 	 648,225.00	 0.24
	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 4,394,000.00	 1.60
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    
	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 2,272,000.00	 0.83
	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 2,380,170.00	 0.87
 -พ�ณิชย์    
	 	 บมจ.โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 1,150,800.00	 0.42
	 	 บมจ.คอมเซเว่น		 	 3,169,300.00	 1.15
	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 3,547,500.00	 1.29
	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 1,025,232.00	 0.37
	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 663,400.00	 0.24
	 	 บมจ.ดูโฮม	 	 682,110.00	 0.25
 -เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    
	 	 บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 	 2,198,625.00	 0.80
	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 4,364,250.00	 1.59
	 	 บมจ.อินทัช	โฮลดิ้งส์	 	 1,193,050.00	 0.43
   -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 6,910,800.00	 2.52
	 	 บมจ.ฮ�น�	ไมโครอิเล็คโทรนิคส	 	 3,177,000.00	 1.16

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2563
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2563

ร�ยละเอียดก�รลงทุน   
CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

 -พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    
	 	 บมจ.ปตท.	 	 8,081,700.00	 2.94
	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 3,528,000.00	 1.29
	 	 บมจ.ร�ช	กรุ๊ป	 	 1,036,950.00	 0.38
	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 530,856.00	 0.19
	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์	 	 1,366,200.00	 0.50
	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 3,816,150.00	 1.39
	 	 บมจ.บี.กริม	เพ�เวอร์	 	 1,746,625.00	 0.64
	 	 บมจ.ผลิตไฟฟ้�	 	 846,600.00	 0.31
	 	 บมจ.	ซีเค	เพ�เวอร์	 	 983,444.00	 0.36
	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 3,205,800.00	 1.17
 -สื่อและสิ่งพิมพ์    
	 	 บมจ.แพลน	บี	มีเดีย	 	 447,120.00	 0.16
	 	 บมจ.วีจีไอ	 	 1,612,800.00	 0.59
 -เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์		 	 2,797,700.00	 1.02
	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 2,070,585.00	 0.75
 -อ�ห�รและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 3,470,009.50	 1.26
	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 3,679,200.00	 1.34
 -ก�รแพทย์    
	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 	 522,900.00	 0.19
	 	 บมจ.บ�งกอก	เชน	ฮอสปิทอล	 	 641,700.00	 0.23
	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 3,136,000.00	 1.14
 -ประกันภัยและประกันชีวิต    
	 	 บมจ.ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	 	 1,888,000.00	 0.69
  -บรรจุภัณฑ์    
	 	 บมจ.เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	 -	 1,560,799.50	 0.57
 -บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    
	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 819,500.00	 0.30
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2563

ร�ยละเอียดก�รลงทุน   
CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

 -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์    
	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 2,378,550.00	 0.87
	 	 บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�	 	 1,709,400.00	 0.62
	 	 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	 	 2,181,760.00	 0.79
	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 1,088,850.00	 0.40
 -ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 1,170,140.00	 0.43
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	 1,148,100.00	 0.42
	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 5,640,750.00	 2.06
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ
		จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ
 -อ�ห�รและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 -	 58,552.80	 0.02
 พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย
	 	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 	 10,432,262.39	 3.80
	 	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 	 20,802,966.16	 7.58
	 	 อ�ยุคงเหลือม�กกว่�	3	ปี	 	 35,283,650.46	 12.85
    หุ้นกู้     
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+(tha)	 	 2,089,979.64	 0.76
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 	 11,317,122.76	 4.12
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 	 17,148,489.57	 6.25
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 	 6,597,213.56	 2.40
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 	 16,186,086.42	 5.90
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 	 11,813,832.09	 4.30
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-(tha)	 	 1,023,910.18	 0.37
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 	 29,723,551.00	 10.83
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB+	 	 2,525,642.84	 0.92
 เงินฝ�ก	 	 4,450,534.04	 1.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 1,416,662.02	 0.52
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  274,486,006.92 บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 32.86% 
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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	2563	แบ่งออกเป็น	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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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	 	 	66,518,879.01	 24.23
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 	18,946,337.79	 6.90	
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 	83,930,024.30	 30.58
	 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

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก 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)	 	 4,372,268.10
2	 เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 78,265.94
3	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 5	พ.ย.	2563	 N/A	 N/A	 2,000,000.00	 1,999,893.70
4	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 4	มี.ค.	2564	 N/A	 N/A	 3,000,000.00	 2,994,903.33
5	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 14	ก.ค.	2564	 N/A	 N/A	 5,000,000.00	 5,437,465.36
6	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2564	 N/A	 N/A	 5,200,000.00	 5,452,858.76
7	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2565	 N/A	 N/A	 2,500,000.00	 2,570,867.71
8	 พันธบัตร	 รัฐบ�ลไทย	 17	ธ.ค.	2565	 N/A	 N/A	 6,000,000.00	 6,222,370.18
9	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 16	มิ.ย.	2566	 N/A	 N/A	 6,000,000.00	 6,556,869.51
10	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2566	 N/A	 N/A	 6,000,000.00	 6,373,450.02
11	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2567	 N/A	 N/A	 5,000,000.00	 5,158,264.53
12	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 12	ธ.ค.	2568	 N/A	 N/A	 3,700,000.00	 4,295,049.57
13	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2569	 N/A	 N/A	 7,000,000.00	 7,522,407.83
14	 พันธบัตร	 รัฐบ�ลไทย	 17	ธ.ค.	2571	 N/A	 N/A	 6,000,000.00	 6,799,972.78
15	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2572	 N/A	 N/A	 5,000,000.00	 5,134,505.73
16	 หุ้นกู้	 A	mata	B.Grimm	Power	 21	เม.ย.	2565	 A-	 A-/A-	 6,500,000.00	 6,567,409.09
	 	 SPV	1	Co,.Ltd.	(คำ้�ประกันโดย	
	 	 Amata	B.	Grimm	Power	3	
	 	 Limited)	 	 	 	 	
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17	 หุ้นกู้	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	15	พ.ย.	2564	 A-(tha)	 A-(tha),F2(tha)	 1,000,000.00	 1,023,910.18
18	 หุ้นกู้	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 26	ก.ค.	2565	 N/A	 BBB+	 2,500,000.00	 2,525,642.84
19	 หุ้นกู้	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	 11	พ.ค.	2566	 AA+(tha)	 AA+(tha),F1+(tha)	 2,000,000.00	 2,089,979.64
	 	 เน็ทเวอร์ค	จำ�กัด
20	 หุ้นกู้	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 9	พ.ค.	2567	 A	 A	 1,100,000.00	 1,148,438.40
21	 หุ้นกู้	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 9	พ.ค.	2569	 A	 A	 3,800,000.00	 4,011,533.13
22	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 8	ธ.ค.	2564	 A+	 A+	 5,000,000.00	 5,143,332.11
23	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2565	 A+	 A+	 2,000,000.00	 2,037,161.03
24	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2566	 A+	 A+	 400,000.00	 411,669.55
25	 หุ้นกู้	 บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 10	พ.ย.	2564	 A	 A	 6,000,000.00	 6,150,573.60
26	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 12	เม.ย.	2567	 A+	 A+	 2,000,000.00	 2,036,139.55
27	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 24	ม.ค.	2568	 A+	 A+	 4,900,000.00	 5,022,002.77
28	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 5	ก.ค.	2569	 AA	 AA	 2,800,000.00	 2,912,112.27
29	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 28	เม.ย.	2570	 AA	 AA	 6,000,000.00	 6,436,756.36
30	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 9	พ.ค.	2564	 N/A	 A-	 3,000,000.00	 3,053,624.38
	 	 (ประเทศไทย)	
31	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 9	พ.ค.	2565	 N/A	 A-	 7,000,000.00	 7,130,310.68
	 	 (ประเทศไทย)	
32	 หุ้นกู้	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 14	พ.ย.	2565	 N/A	 AA-	 4,000,000.00	 3,902,131.80
33	 หุ้นกู้	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 14	ธ.ค.	2565	 AA-	 AA-	 2,500,000.00	 2,695,081.76
34	 หุ้นกู้	 บมจ.กรุงไทยค�ร์เร้นท์	แอนด์	ลีส	 25	ก.ค.	2566	 N/A	 A-	 1,800,000.00	 1,825,048.73
35	 หุ้นกู้	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 29	มี.ค.	2565	 A	 A	 500,000.00	 503,286.96
36	 หุ้นกู้	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 8	พ.ย.	2563	 A-	 A-	 5,000,000.00	 5,072,808.24
37	 หุ้นกู้	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 24	ม.ค.	2565	 A-	 A-	 2,000,000.00	 2,027,943.63
38	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 19	มี.ค.	2565	 AA(tha)	 AA	 11,000,000.00	 11,317,122.76
39	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2566	 AA	 AA	 3,500,000.00	 3,581,916.63
40	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1	มี.ค.	2567	 AA	 AA	 4,000,000.00	 4,217,704.30
41	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 11	ธ.ค.	2563	 A-	 A-	 2,000,000.00	 2,020,450.13
42	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 20	ก.ค.	2566	 A+	 A+	 1,500,000.00	 1,535,781.41
43	 หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ		 26	มิ.ย.	2564	 A-	 BBB+(tha)	 2,000,000.00	 2,025,956.12
	 	 ยูทิลิตี้ส์แอนด์	พ�วเวอร์	

  
                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�รต�ม 
(ง) เท่�กับ 0.00%

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

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�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�รอ่ืนหรือตร�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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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�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�เช่ือถือข้ันสูงม�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�รเปล่ียนแปลงของสถ�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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและระยะ
ย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด	
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

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�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ	์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน	
เกณฑ์สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	
อื่นๆ	ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน						
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ							
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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สัดส่วนก�รลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2563

  

 
     
 

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

หุ้นกู้
35.85%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
2.68%

ขนส่งและโลจิสติกส์
2.91%ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3.68%
เงินสดและสินทรัพย์

สภ�พคล่อง*
14.94%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
9.17%

พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย	24.23%

เทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร	2.82%

พ�ณิชย์
3.72%



  23    

 

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2563 

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

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	23,544.71		 30.26%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	12,875.72		 16.55%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	9,010.46		 11.58%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	6,731.09		 8.65%

	 5	 บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	6,241.51		 8.02%

	 6	 บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	5,996.24		 7.71%

	 7	 บริษัทหลักทรัพย์	อ�ร์เอชบี	(ประเทศไทย)	

	 	 		จำ�กัด	(มห�ชน)	 	2,190.43		 2.81%

	 8	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	1,715.42		 2.20%

	 9	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	

	 	 		จำ�กัด	(มห�ชน)	 	1,600.25		 2.06%

	 10	 บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	1,464.09		 1.88%

	 11	 อื่นๆ	 	6,448.29		 8.29%

	 	 รวม	 	77,818.21		 100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  ตุลาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 1,399.64 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 46.65 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 186.62 0.06

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 38.82 0.01

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 79.00 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 24.41 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด(Total Fund's Direct Expenses) 1,775.15 0.61

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หนา้ที  / K2520
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2563

	 	 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
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ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์ก�รลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคร�ะห์ เยี่ยมชม สัมมน� หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่�วส�ร บริษัท

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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ซิต้ี	คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X	 X	 -	 -

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

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำ�กัด	(มห�ชน)	 -	 X	 -	 -

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 -

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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X X X X

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

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 X	 -	 -	 -

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

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

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	พฤศจิก�ยน	2562	-	31	ตุล�คม	2563)




