รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปดเค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2565
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (K Flexible Equity RMF: KFLRMF) เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่
30 เมษายน 2565
KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ
อั น สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ มี ผ ลการดำ � เนิ นงานที่ ดี บ นความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้          
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
							

ขอแสดงความนับถือ
						 KAsset
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�การซื้อกองทุนรวม
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำ�รายการ
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
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดเค หุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(K Flexible Equity RMF: KFLRMF)
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ.เดียวกัน
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ไมกําหนด
19 ธันวาคม 2544
1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ
หรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยจัดสัดสวนการ
ลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณลงทุนในแตละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล วงหน าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเปน ตราสารหนี้ที่ ผูออกมีสิ ท ธิในการบั ง คับไถถอนคื น ก อน
กํา หนด (callable) หรื อตราสารหนี้ ที่ผูถื อมี สิท ธิเ รียกใหผูอ อกชําระหนี้คืนก อนกําหนด (puttable) โดยมีการ
กํา หนดผลตอบแทนไว อย า งแนน อนหรือเปนอั ตราที่ ผัน แปรตามอั ตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรือ อั ต รา
ดอกเบี้ยอื่น และไมมีการกําหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิงกับปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการได
โดยไมจํากัดอัตราส วน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถ
ลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่น
ภายใต บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)
นโยบายการจายเงินปนผล
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ณ สิน้ เดือนเมษายน 2565 กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.20
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ หมวดอุ ต สาหกรรมที่ ก องทุ น ลงทุ น สู ง กว่ า สั ด ส่ ว นของตลาดฯ              
(Overweight) ได้แก่ การท่องเทีย่ วและสันทนาการ อาหารและเครือ่ งดืม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขนส่งและโลจิสติกส์ ธนาคาร พาณิชย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์ หมวด
อุตสาหกรรมทีก่ องทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ การแพทย์ บริการ  
รับเหมาก่อสร้าง สือ่ และสิง่ พิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมทีก่ องทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ  
(Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร บรรจุ
ภัณฑ์ วัสดุกอ่ สร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ
94.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งกองทุน
ลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 95.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พาณิชย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร บริการ    
รับเหมาก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในหมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและ
สาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่งและ  
โลจิสติกส์ การแพทย์
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Flexible Equity RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year

ผลการดำเนินงานของกองทุ
นเปิดเค หุ2557
้นทุนบริพัต2558
รเพื่อการเลี้ย2559
งชีพ
2555
2556
(2012)
(2013)of K Flexible
(2014) Equity
(2015)
Fund
Performance
RMF (2016)

ตัวชี้วัด
32.55
-3.06
ผลตอบแทนกองทุ
นรวม/Fund Return
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%)
20.54 กทรัพ-0.23
และ
Total Return of วThaiBMA
Government Bond
Index อายุ 1-3 ปี (12.5%) #* ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลั
ย์ฯ
ผลตอบแทนตั
ชี้วัด/Benchmark
Return
(SET TRI) (50%) กับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
12.45
22.21
ความผันกรไทย
ผวนและธนาคารไทยพาณิ
(Standard deviation)
ธนาคารกสิ
ชย์ และได้ของผลการดำเนิ
เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัน
จจุงาน/Fund
บันตั้งแต่วันที่ 1Standard
ส.ค. 2560 Deviation

ความผั
นผวน (Standard
ของตั้งแต่วจชีัด้วตััด้งกองทุ
/Benchmark
ผลตอบแทน/ความผั
นผวนของตัวชีdeviation)
้วัดสำหรับช่วงเวลาตั
นของกองทุนStandard
ที่จัดตั้งก่อนปีDeviation
พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

6.32

10.72

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 2022

2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

2564
(2021)

18.25Benchmark -8.42
11.49
17.13
-9.32
1.48
-7.15
18.97
The composite index of 75% SET TRI/ 12.5% Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index and 12.5% Total Return of ThaiBMA
Government Bond
Index (1-3 Years)#*
Prior to 1 Aug 2017,
the Fund's benchmark
was the composite3.89
index of 50% SET-2.75
TRI/ 25% Total Return
of
12.36
-4.02
12.40
12.87
-5.68
13.20
ThaiBMA Government Bond Index/ 25% average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB.
13.24
7.38
11.33
8.78
28.57
13.24
The previous and12.83
current benchmark13.72
are geometrically linked
together.
6.48N/A will be represented
6.91 for benchmark7.16
4.21
9.03
7.05
22.42
9.03
returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
for calculation in such period.

Year to
Date
2.23

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2560
(2017)

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
3.20
1.50
7.22

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)
2.60

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)
3.73

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)
4.63

*19/12/2001

Since
Inception
Return
(% p.a.)
11.50

1.35

1.75

3.12

6.24

2.85

3.90

5.01

12.61

13.25

13.04

12.62

19.18

16.00

15.55

20.16

8.85่อการเลี้ยงชี
8.41พ
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard
Deviationน(%
p.a.)
ผลการดำเนิ
งานของกองทุ
นเปิดเค หุ้น8.36
ทุนบริพัตรเพื

8.36

14.68

12.25

10.18

N/A

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)

Fund Performance of K Flexible Equity RMF

ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%)
และ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (12.5%) #* ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET TRI) (50%) กับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560

Benchmark
The composite index of 75% SET TRI/ 12.5% Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index and 12.5% Total Return of ThaiBMA
Government Bond Index (1-3 Years)#* Prior to 1 Aug 2017, the Fund's benchmark was the composite index of 50% SET TRI/ 25% Total Return of
ThaiBMA Government Bond Index/ 25% average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB.
The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลตอบแทน/ความผั
นผวนของตั
วชี้วัดสำหรับช่นวรวม
งเวลาตัมิ้งไแต่ด้จเป็
ัดตัน้งกองทุ
นที่จัดตั้งก่อนปีนพ.ศ.2545
จะแสดงค่/Past
า N/A performance is not indicative of future N/A
will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
ผลการดำเนิ
นงานในอดี
ตของกองทุ
สิ่งยืนนของกองทุ
ยันถึงผลการดำเนิ
งานในอนาคต
results.
เนื
่องจากไม่มีข้อมูดลผลการดำเนิ
ตัวชี้วัดที่เป็นดัชนนีงานของกองทุ
ผลตอบแทนรวม (Total
Return บIndex)
งระยะเวลาดั
งกล่าว
in suchนperiod.
เอกสารการวั
นรวมฉบั
นี้ได้ในช่
จัดวทำขึ
้นตามมาตรฐานการวั
ดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริforษcalculation
ัทจัดการลงทุ
/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

				

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
14,050,731,935.85
เงินฝากธนาคาร
726,943,658.45
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์
97,189,251.57
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
173,690.48
จากเงินปันผล
73,763,562.48
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
14,909,052.96
ลูกหนี้อื่น
0.01
รวมสินทรัพย์
14,963,711,151.80
หนี้สิน			
เจ้าหนี้
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
22,987,267.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
24,967,975.11
หนี้สินอื่น
743,326.86
รวมหนี้สิน
48,698,569.78
สินทรัพย์สุทธิ
14,915,012,582.02
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1,622,340,591.52
กำ�ไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล
3,265,641,942.29
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
10,027,030,048.21
สินทรัพย์สุทธิ
14,915,012,582.02
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
91.9351
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
162,234,059.1520
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
					
					

จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม %
จำ�นวนหน่วย (,000) บาท (,000) เงินลงทุน

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ และทรัสต์								
		 ธนาคาร								
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
3,283.10 428,444.55
3.05
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
4,653.90 712,046.70
5.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์
4,985.70 573,355.50
4.08
		 รวมธนาคาร
1,713,846.75
12.20
		 วัสดุก่อสร้าง								
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
919.90 340,363.00
2.42
		 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
1,293.70 64,682.00
0.46
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
4,995.20 226,032.80
1.61
		 รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
290,717.80
2.07
		 พาณิชย์								
บมจ. ซีพี ออลล์
9,290.60 603,889.00
4.30
บมจ.คอมเซเว่น
13,908.70 580,688.22
4.13
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)
409.62 23,552.86
0.17
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
6,052.20 239,061.90
1.70
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
648.76 14,143.06
0.10
บมจ.สยามแม็คโคร
5,599.70 209,988.75
1.49
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
1,956.04 29,340.66
0.21
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด
3,250.80 65,341.06
0.47
		 รวมพาณิชย์
1,766,005.51
12.57
		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
3,741.60 172,113.60
1.22
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2,219.20 477,128.00
3.40
		 รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
649,241.60
4.62
		 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
9,692.80 596,107.20
4.24
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์
1,323.90 59,575.50
0.42
		 รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
655,682.70
4.66
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
					
					

จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม %
จำ�นวนหน่วย (,000) บาท (,000) เงินลงทุน

		 พลังงานและสาธารณูปโภค								
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
15,282.10 745,002.38
5.30
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
1,686.00 112,119.00
0.80
บมจ.ซีเค เพาเวอร์
26,430.40 144,045.68
1.03
บมจ.ไทยออยล์
2,842.20 160,584.30
1.14
บมจ.ปตท.
11,290.40 423,390.00
3.01
บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
1,883.90 284,468.90
2.02
		 รวมพลังงานและสาธารณูปโภค
1,869,610.26
13.30
		 สื่อและสิ่งพิมพ์								
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
1,140.70 23,384.35
0.17
บมจ.วีจีไอ
32,417.58 160,791.20
1.14
		 รวมสื่อและสิ่งพิมพ์
184,175.55
1.31
		 เงินทุนและหลักทรัพย์								
บมจ.เงินติดล้อ
2,402.83 88,304.00
0.63
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2,473.25 215,172.75
1.53
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
14,559.40 279,540.48
1.99
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
3,805.43 204,542.08
1.46
		 รวมเงินทุนและหลักทรัพย์
787,559.31
5.61
		 อาหารและเครื่องดื่ม								
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
2,913.50 319,028.25
2.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
30,850.98 1,079,784.30
7.68
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
350.50
6,133.75
0.04
		 รวมอาหารและเครื่องดื่ม
1,404,946.30
9.99
		 การแพทย์								
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
22,390.30 576,550.22
4.10
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
309.10 49,610.55
0.35
		 รวมการแพทย์
626,160.77
4.45
		 การท่องเที่ยวและสันทนาการ								
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
99,239.14 371,154.38
2.64
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
6,609.10 307,323.15
2.19
		 รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ
678,477.53
4.83
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
					
					

จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม %
จำ�นวนหน่วย (,000) บาท (,000) เงินลงทุน

		 บรรจุภัณฑ์								
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
623.40 34,442.91
0.25
		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
6,914.70 418,339.35
2.98
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
90,393.70 303,722.83
2.16
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
16,944.10 161,816.15
1.15
บมจ.ศุภาลัย
8,260.93 180,914.26
1.29
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
7,986.40 174,103.52
1.24
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
6,760.20 79,770.36
0.57
		 รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1,318,666.47
9.39
		 ขนส่งและโลจิสติกส์								
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
12,168.50 100,390.13
0.71
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
14,903.00 994,775.25
7.08
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
15,511.40 139,602.60
0.99
บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง
3,685.90 70,400.69
0.50
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น
96,231.70 273,298.01
1.95
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
560.90
9,086.58
0.06
		 รวมขนส่งและโลจิสติกส์
1,587,553.26
11.29
		 บริการรับเหมาก่อสร้าง								
บมจ.ช.การช่าง
4,815.29 93,898.10
0.67
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
1,097.50 14,267.50
0.10
		 รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง
108,165.60
0.77
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์
14,015,615.32
99.73
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
14,015,615.32
99.73
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน								
		 สื่อและสิ่งพิมพ์								
บมจ.วีจีไอ
7,480.98
0.00
0.00
		 เงินทุนและหลักทรัพย์								
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวร์ค เซอร์วิสเซ็ส
58.35
1,277.91
0.01
		 อาหารและเครื่องดื่ม								
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
842.54 11,205.84
0.08
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1,067.88
7,154.81
0.05
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
					
					

จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม %
จำ�นวนหน่วย (,000) บาท (,000) เงินลงทุน

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
967.77
4,703.35
0.03
		 รวมอาหารและเครื่องดื่ม
23,064.00
0.16
		 การท่องเที่ยวและสันทนาการ								
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
7,906.11
8,143.30
0.06
		 ขนส่งและโลจิสติกส์								
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
778.53
280.27
0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
1,557.05
825.24
0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
3,114.10
1,525.91
0.01
		 รวมขนส่งและโลจิสติกส์
2,631.42
0.02
รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน
35,116.63
0.25
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 12,310,955,952.77 บาท)						14,050,731.95 100.00
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

				
			

บาท

รายได้ 		
     รายได้เงินปันผล
162,665,790.81
     รายได้ดอกเบี้ย
292,796.53
          รวมรายได้
162,958,587.34
ค่าใช้จ่าย
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ
137,224,711.27
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
2,195,595.38
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
9,409,694.45
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
54,547.97
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
3,105,872.31
     ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
87,580.20
          รวมค่าใช้จ่าย
152,078,001.58
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
10,880,585.76
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
     รายได้อื่น
63,191.65
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
367,802,293.96
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
(144,700,078.26)
          รวมกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
223,165,407.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
234,045,993.11
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
234,045,993.11
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ		
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
รายละเอี
			ยดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

%
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
14,874,984,377.97
99.73
หุ้นสามัญ และทรัสต์				
			 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ				
		 -ธนาคาร				
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
428,444,550.00
2.87
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
712,046,700.00
4.77
บมจ.เอสซีบี เอกซ์
573,355,500.00
3.84
		 -วัสดุก่อสร้าง				
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
340,363,000.00
2.28
		 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
64,685,000.00
0.43
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
226,032,800.00
1.52
		 -พาณิชย์				
บมจ. คอมเซเว่น
580,688,225.00
3.89
บมจ.ซีพี ออลล์
603,889,000.00
4.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
14,143,055.20
0.09
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
29,340,660.00
0.20
บมจ.สยามแม็คโคร
209,061,900.00
1.41
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
239,061,900.00
1.60
บมจ.ดูโฮม
65,341,059.90
0.44
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)
23,552,862.50
0.16
		 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
172,113,600.00
1.15
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
477,128,000.00
3.20
		 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
596,107,200.00
4.00
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
59,575,500.00
0.40
		 -พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. ซีเค เพาเวอร์
144,045,680.00
0.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
112,119,000.00
0.75
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
745,002,375.00
4.99
บมจ.ปตท.
423,390,000.00
2.84
บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
284,468,900.00
1.91
บมจ.ไทยออยล์
160,584,300.00
1.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.วีจีไอ
160,791,196.80
1.08
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
23,384,350.00
0.16
		 -เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวร์ค เซอร์วิสเซ็ส
215,172,750.00
1.44
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
279,540,480.00
1.87
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ		
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
รายละเอี
			ยดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

%
NAV

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
204,542,077.50
1.37
บมจ.เงินติดล้อ
88,304,002.50
0.59
		 -อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
6,133,750.00
0.04
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป
319,028,250.00
2.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1,079,784,300.00
7.24
		 -การแพทย์				
บมจ.โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
49,610,550.00
0.33
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
576,550,225.00
3.87
		 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
307,323,150.00
2.06
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
371,154,383.60
2.49
		 -บรรจุภัณฑ์				
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
34,442,905.25
0.23
		 -บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
14,267,500.00
0.10
บมจ.ช.การช่าง
93,898,096.50
0.63
		 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
79,770,360.00
0.53
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
174,103,520.00
1.17
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
161,816,155.00
1.08
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
418,339,350.00
2.80
บมจ. ศุภาลัย
180,914,257.50
1.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
303,722,832.00
2.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์				
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
9,086,580.00
0.06
บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง
70,400,690.00
0.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
994,775,250.00
6.67
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
273,298,013.80
1.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ
100,390,125.00
0.67
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
139,602,600.00
0.94
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ				
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ				
-เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
1,277,908.80
0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
11,205,835.20
0.08
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
7,154,809.40
0.05
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4,703,352.48
0.03
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ		
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
รายละเอี
			ยดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

%
NAV

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
8,143,297.42
0.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์				
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
280,269.00
0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
825,236.50
0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
1,525,909.00
0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.วีจีไอ
0.00
0.00
เงินฝาก
727,063,190.55
4.87
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์
97,189,251.57
0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
40,028,204.05
0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
14,915,012,582.02
บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 19.30%		
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(*) ค�ำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”
CG Scoring คือการวัดผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
โดยกรอบในการพิจารณาและน�้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
15%
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
10%
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
20%
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
20%
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
35%
โดย IOD จะท�ำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “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
ต�่ำกว่า 50
No logo given  
N/A
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รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
727,063,190.55
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

0.00
4.88
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

				
		
		
อั
น
ดั
บ
อั
น
ดั
บ
วันครบ
มูลค่า
มูลค่าตาม
ประเภท
ผู้ออก
กำ�หนด ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
				 ของตราสาร ของผู้ออก/
					
ค�้ำประกัน				

1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
N/A
AA+(tha),F1+(tha)
22,985,659.08
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
N/A
AA-(tha)
704,077,531.47
						
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก�ำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้โดยตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษส�ำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ำกว่า 
“CCC(tha)” ส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
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คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก�ำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้ส�ำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
และโดยปกติแล้วจะก�ำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณี
ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ      
น่าเชื่อถือที่ก�ำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำ�หนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำ�หนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ   
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
		
พลังงานและสาธารณูปโภค
					
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆ
12.54%

25.43%

พาณิชย์
11.84%

การท่องเที่ยวและสันทนาการ
4.55%

ธนาคาร
11.48%

เงินทุนและหลักทรัพย์
5.27%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.83%

อาหารและเครื่องดื่ม
9.42%

ขนส่งและโลจิสติกส์
10.64%

* เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย            
รอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
			
อันดับ
ชื่อ
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด
อื่นๆ
รวม

ค่านายหน้า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้า

  594,040.00
  436,574.73
  327,019.76
  322,127.68
  204,602.25
  195,807.27
  187,694.96
  162,125.00
  121,677.60
  116,944.26
  437,258.80
3,105,872.31

19.13%
14.06%
10.53%
10.37%
6.59%
6.30%
6.04%
5.22%
3.92%
3.77%
14.08%
100.00%
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทิน
ล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

21

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
		
บริษัท
		

กลยุทธ์การลงทุน
จัด
บทวิเคราะห์
เยี่ยมชม สัมมนา
และข้อมูลข่าวสาร บริษัท

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้ี คอร์ป (ประเทศไทย)
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

หุ้นจอง

X
X
X
X
-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565)
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