รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนระยะยาว

กองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนระยะยาว (KMSLTF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2565
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค Mid Small Cap
หุ้นระยะยาว (K Mid Small Cap LTF: KMSLTF) เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่    
31 มีนาคม 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

กองทุนเปดเค Mid Small Cap หุนระยะยาว
(K Mid Small Cap LTF: KMSLTF)
การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
การแบงชนิดหนวยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้
1. ชนิด LTF : KMSLTF-C(L)
*กองทุนนี้ไมเปดใหซื้อเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
2. ชนิดสะสมมูลคา : KMSLTF-A(A)
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)
อายุโครงการ
ไมกําหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2559
รอบระยะเวลาบัญชี
1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพ ยเอ็มเอไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโนมการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจ โดยเนน ลงทุน ในหุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ ยในรอบปบัญ ชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
สําหรับการลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงทุนนอกเหนือจากที่ระบุขางตน ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไมขัด
ตอกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และตราสารที่ มี ลั กษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า แฝง (Structured
Note)
อยา งไรก็ต าม กองทุ น จะไมลงทุน ในตราสารหนี้ที่ มีอันดับความน าเชื่ อถื อต่ํ ากว าที่ ส ามารถลงทุน ได
(Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถื อ (Unrated) ทั้ งนี้ กองทุน
อาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น รวมทั้ง กองทุนจะ
ไมลงทุ นในหลักทรัพยที่มิได จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย (Unlisted) เว น แต เป น หุนที่ ค ณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยสั่งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวาง
การดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสําหรับกองทุนนี้ ใหหมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอไอ ที่ มี มู ล ค า หลั ก ทรั พ ย ต ามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไมเกิน 80,000 ลานบาท ณ วันทําการกอนหนาวันที่กองทุนลงทุน หากตอมา มูลคาตลาดของ
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตกวาหลักเกณฑที่กองทุนกําหนดไว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไวซึ่ง
หุน ของบริษัทดังกลาวตอไปได และไมถือวาเปนการผิดนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น รวมถึง บริษัทจัด การขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑมูลคาตลาดที่บริษัทจัดการกําหนดไว ได เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะตลาด
เชน หากมูลคา ตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑมูลค าตลาดเพิ่ มขึ้น หรือหากมู ลค าตลาด
โดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับเกณฑมูลคาตลาดลดลง เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
นโยบายการจายเงินปนผล
ไมมนี โยบายจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ
92.65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ
(Overweight) ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ เงินทุนและหลักทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม
พาณิชย์ ยานยนต์ หมวดอุตสาหกรรมทีก่ องทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral)
ได้แก่ ชิน้ ส่วนอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักร ธุรกิจการเกษตร หมวดอุตสาหกรรมทีก่ องทุนลงทุน
น้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร การแพทย์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ
92.65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งกองทุน
ลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เงินทุนและหลักทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร บริการรับเหมาก่อสร้าง การท่องเที่ยวและสันทนาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ สื่อและสิ่งพิมพ์ และปรับ
ลดการลงทุนในหมวด พลังงานและสาธารณูปโภค หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ขนส่งและโลจิสติกส์ วัสดุก่อสร้าง การแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินFund
งานของกองทุ
นเปิดเคofMid
Small
CapCap
หุ้นLTF-A(A)
ระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Performance
K Mid
Small
Fund Performance of K Mid Small Cap LTF-A(A)

(1)ตัผลการดำเนิ
นงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
วชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ปี/Year
2555
ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
(2012)
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

2556
(2013)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

Benchmark

*S

2557 SET TRI2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
(2014) N/A will be(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
for calculation in such period.
7.21
41.09
8.29

17.67

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

17.05

13.86

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

19.17

12.05

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565/Performance as of 31 Mar 2022

Year to
Date
0.28

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

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
0.28
8.91
16.57

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*02/07/2020

Since
Inception
Return
(% p.a.)
26.92

3.20

3.20

6.71

9.90

16.96

17.12

17.12

14.78

14.70

15.30

11.95Cap หุ้น11.95
11.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark
Standard Deviation
(% p.a.) นเปิดเค Mid Small
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
ระยะยาว-A11.12
ชนิดสะสมมู
ลค่า

Fund Performance of K Mid Small Cap LTF-A(A)

ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
ผลการดำเนิ
นงานในอดีนตงานของกองทุ
ของกองทุนรวม
มิได้เป็บนนีสิ้ไ่งด้ยืจนัดยัทำขึ
นถึง้นผลการดำเนิ
นงานในอนาคต
/Past นperformance
is นnotรวมของสมาคมบริ
indicative of future
เอกสารการวั
ดผลการดำเนิ
นรวมฉบั
ตามมาตรฐานการวั
ดผลการดำเนิ
งานของกองทุ
ษัทresults.
จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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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14.37

Benchmark
SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
for calculation in such period.

ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
160.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว -A ชนิดสะสมมูลค่า

150.00

151.69

เกณฑ์มาตรฐาน*

140.00

131.49

130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
7/63

9/63

11/63

1/64

3/64

5/64

7/64

9/64

11/64

1/65

3/65

* ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดส�ำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า  N/A เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนี ผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว

ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
นเปิดนเคเปิMid
SmallSmall
Cap Cap
หุ้นระยะยาว-C
ชนิด ชนิ
LTFด LTF
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
ดเค Mid
หุ้นระยะยาว-C
FundFund
Performance
of KofMid
SmallSmall
Cap Cap
LTF-C(L)
Performance
K Mid
LTF-C(L)

(1)ตัวผลการดำเนิ
นงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ปี/Year
2555
ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั
้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
(2012)
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

2556
(2013)

2557
(2014)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
Benchmark
SET TRI
*S
2560
2561
2563Total Return Index
2564data
N/A will2558
be represented for2559
benchmark returns and
standard deviation
in since inception2562
period due to unavailable
(2015)in such period.
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
for calculation

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

3.32

27.14

-21.11

2.26

-1.63

41.29

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

3.96

17.30

-8.08

4.27

-5.23

17.67

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

8.03

9.57

12.73

11.19

28.24

13.86

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

7.53

6.43

12.05

9.40

29.92

12.05

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565/Performance as of 31 Mar 2022

Year to
Date
0.31

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

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
0.31
8.99
16.74

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)
6.81

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*23/11/2016

Since
Inception
Return
(% p.a.)
7.56

3.20

3.20

6.71

9.90

4.28

4.67

5.69

17.11

17.11

14.78

14.70

19.70

16.86

16.45

19.54

16.34

15.89

11.95
11.12 ชนิด11.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard
Deviation
(% p.a.)
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
นเปิดเค Mid11.95
Small Cap
หุ้นระยะยาว-C
LTF

Fund Performance of K Mid Small Cap LTF-C(L)

ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A
เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)
10.26

Benchmark
SET TRI
N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data
for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวั
นรวมฉบั
ตามมาตรฐานการวั
ดผลการดำเนิ
ษัทจัดresults.
การลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
ผลการดำเนิดผลการดำเนิ
นงานในอดีนตงานของกองทุ
ของกองทุนรวม
มิได้เป็บนนีสิ้ไ่งด้ยืจนัดยัทำขึ
นถึ้นงผลการดำเนิ
นงานในอนาคต
/Pastนงานของกองทุ
performance isนรวมของสมาคมบริ
not indicative of future
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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ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ร้อยละ

160.00

147.75

140.00

134.51

120.00
100.00
80.00

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว -C ชนิด LTF
เกณฑ์มาตรฐาน*

60.00
11/59

5/60

11/60

5/61

11/61

5/62

11/62

5/63

11/63

5/64

11/64

* ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวชี้วัดส�ำหรับช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของกองทุนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า  N/A เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนี ผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
		

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
1,607,277,140.14
เงินฝากธนาคาร
130,454,444.13
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
7,246.22
จากเงินปันผล
7,723,839.27
รวมสินทรัพย์
1,745,462,669.76
หนี้สิน			
เจ้าหนี้
จากการขายสินทรัพย์
6,955,609.95
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
754,017.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,875,255.09
หนี้สินอื่น
97,701.09
รวมหนี้สิน
10,682,583.82
สินทรัพย์สุทธิ
1,734,780,085.94
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1,174,120,263.65
กำ�ไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล
251,299,475.02
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
309,360,347.27
สินทรัพย์สุทธิ
1,734,780,085.94
ประเภท

สินทรัพย์สุทธิ

จำ�นวนหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิด LTF

2,047,614.66
  1,732,732,471.28

  138,910.7237
  117,273,115.6413

  14.7405
  14.7751
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
มูลค่ายุติธรรม
%
จำ�นวนหน่วย
บาท
(,000)
เงิ
น
(,000)			ลงทุน
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ และทรัสต์
		ธุรกิจการเกษตร				
บมจ. ไทยวา
3,055.30
20,776.04
1.29
		 พาณิชย์				
บมจ.คอมเซเว่น
1,315.20
56,553.60
3.52
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)
531.06
28,677.02
1.78
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
2,602.07
59,327.22
3.69
บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
1,404.70
33,010.45
2.05
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด
1,484.63
31,771.06
1.98
		 รวมพาณิชย์
209,339.35
13.02
		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ. ฮิวแมนิก้า
3,292.00
41,479.20
2.58
บมจ.อินฟราเซท
2,517.70
14,980.32
0.93
		 รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
56,459.52
3.51
		 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
370.00
24,235.00
1.51
บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์
322.40
15,717.00
0.98
		 รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
39,952.00
2.49
		 พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
1,131.90
6,904.59
0.43
		 สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ. แพลน บี มีเดีย
10,755.42
84,967.82
5.29
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
2,502.60
50,052.00
3.11
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
554.80
15,950.50
0.99
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
3,287.30
40,433.79
2.52
บมจ.บีอีซี เวิลด์
1,400.10
23,521.68
1.46
บมจ.วีจีไอ
6,308.66
32,174.17
2.00
		 รวมสื่อและสิ่งพิมพ์
247,099.96
15.37
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
มูลค่ายุติธรรม
%
จำ�นวนหน่วย
บาท
(,000)
เงิ
น
(,000)			ลงทุน
		 เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
998.50
47,928.00
2.98
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวร์ค เซอร์วิสเซ็ส
857.71
66,043.67
4.11
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
2,283.60
47,042.16
2.93
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
304.80
17,373.60
1.08
บมจ.ศักดิ์สยาม ลีสซิ่ง
3,820.20
34,763.82
2.16
		 รวมเงินทุนและหลักทรัพย์
213,151.25
13.26
		 อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.น�้ำตาลขอนแก่น
5,872.40
21,962.78
1.37
บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง
217.30
3,498.53
0.22
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
3,766.30
61,014.06
3.80
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
859.10
46,176.63
2.87
		 รวมอาหารและเครื่องดื่ม
132,652.00
8.26
		 การแพทย์				
บมจ.โรงพยาบาลพระราม9
2,478.00
30,231.60
1.88
		 การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
4,157.54
13,803.03
0.86
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
1,722.70
69,338.68
4.31
รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการ
83,141.71
5.17
		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
7,531.60
25,456.81
1.58
บมจ.ศุภาลัย
1,670.23
36,243.88
2.25
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
3,950.45
87,304.86
5.43
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
2,770.10
30,471.10
1.90
บมจ.อมตะ วีเอ็น
848.90
6,578.98
0.41
		 รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
186,055.63
11.57
		 ขนส่งและโลจิสติกส์				
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจีสติกส์
3,199.00
47,345.20
2.95
บมจ.การบินกรุงเทพ
3,435.40
35,041.08
2.18
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
1,802.40
16,582.08
1.03
บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง
1,923.50
32,891.85
2.05
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น
10,589.05
27,319.74
1.70
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
779.50
14,108.95
0.88
		 รวมขนส่งและโลจิสติกส์
173,288.90
10.79
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
มูลค่ายุติธรรม
%
จำ�นวนหน่วย
บาท
(,000)
เงิ
น
(,000)			ลงทุน
		 ยานยนต์				
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
1,322.40
27,505.92
1.71
		 ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				
บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
3,331.60
15,658.52
0.97
		 บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บมจ.ช.การช่าง
2,476.60
50,027.32
3.11
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
3,718.40
49,826.56
3.10
รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง
99,853.88
6.21
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
1,631.90
12,157.66
0.76
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา
1,999.12
37,983.30
2.36
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
662.30
11,391.56
0.71
รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
61,532.52
3.83
รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์
1,603,603.39
99.77
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
1,603,603.39
99.77
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.อินฟราเซท
990.75
3,170.40
0.20
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา
111.86
503.38
0.03
รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน
3,673.78
0.23
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนสามัญนอกตลาด				
บมจ.วีจีไอ
1,214.46
0.00
0.00
รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนสามัญนอกตลาด
0.00
0.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,506,843,173.92 บาท)		
1,607,277.17
100.00
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

				
			

บาท

รายได้
     รายได้เงินปันผล
14,042,834.97
     รายได้ดอกเบี้ย
18,387.07
          รวมรายได้
14,061,222.04
ค่าใช้จ่าย		
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ
16,269,335.34
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
176,623.65
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
697,198.78
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
33,407.96
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
3,117,292.48
     ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
54,863.38
          รวมค่าใช้จ่าย
20,348,721.59
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
(6,287,499.55)
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
128,330,837.21
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
25,897,826.61
          รวมกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
154,228,663.82
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
147,941,164.27
หัก ภาษีเงินได้
2,758.05
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
147,938,406.22
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ		
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอี
ย
ดการลงทุ
น
			
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

%
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
1,737,738,830.49 100.17
หุ้นสามัญและทรัสต์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
-ธุรกิจการเกษตร				
บมจ. ไทยวา
20,776,040.00
1.20
-พาณิชย์				
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)
28,677,024.00
1.65
บมจ. คอมเซเว่น
56,553,600.00
3.26
บมจ.ดูโฮม
31,771,060.60
1.83
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
59,327,218.80
3.42
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
33,010,450.00
1.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.อินฟราเซท
14,980,315.00
0.86
บมจ. ฮิวแมนิก้า
41,479,200.00
2.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
24,235,000.00
1.40
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
15,717,000.00
0.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค				
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
6,904,590.00
0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.บีอีซี เวิลด์
23,521,680.00
1.36
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
50,052,000.00
2.89
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
40,433,790.00
2.33
บมจ. แพลน บี มีเดีย
84,967,818.00
4.90
บมจ.วีจีไอ
32,174,166.00
1.85
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
15,950,500.00
0.92
-เงินทุนและหลักทรัพย์				
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
34,763,820.00
2.00
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
17,373,600.00
1.00
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวร์ค เซอร์วิสเซ็ส
66,043,670.00
3.81
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
47,928,000.00
2.76
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
47,042,160.00
2.71
-อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.น�้ำตาลขอนแก่น
21,962,776.00
1.27
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
46,176,265.00
2.66
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
61,014,060.00
3.52
-การแพทย์				
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า
30,231,600.00
1.74
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ		
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอี
			ยดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

%
NAV

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
13,803,032.80
0.80
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
69,338,675.00
4.00
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				
บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
15,658,520.00
0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
49,826,560.00
2.87
บมจ.ช.การช่าง
50,027,320.00
2.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
87,304,856.60
5.03
บมจ.อมตะ วีเอ็น
6,578,975.00
0.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
30,471,100.00
1.76
บมจ. ศุภาลัย
36,243,882.50
2.09
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
25,456,808.00
1.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์				
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
27,319,743.84
1.57
บมจ.การบินกรุงเทพ
35,041,080.00
2.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
16,582,080.00
0.96
บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง
32,891,850.00
1.90
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
14,108,950.00
0.81
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจีสติกส์
47,345,200.00
2.73
-ยานยนต์				
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
27,505,920.00
1.59
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา
37,983,299.00
2.19
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
12,157,655.00
0.70
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
11,391,560.00
0.66
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม				
บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง
3,498,530.00
0.20
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ				
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ				
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บมจ.อินฟราเซท
3,170,400.00
0.18
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา
503,379.00
0.03
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ		
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอี
			ยดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

%
NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์				
บมจ.วีจีไอ
0.00
0.00
เงินฝาก		
130,461,690.35
7.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(2,958,744.55)
(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1,734,780,085.94 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 58.85%
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
(*) 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
130,461,690.35
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
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
7.52
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

				
		
		
อั
น
ดั
บ
อั
น
ดั
บ
วันครบ
มูลค่า
มูลค่าตาม
ประเภท
ผู้ออก
ความน่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
ความน่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
กำ�หนด
หน้าตั๋ว ราคาตลาด
				 ของตราสาร ของผู้ออก/
					
ค�้ำประกัน				
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

N/A
N/A

AA+(tha),F1+(tha)
AA-(tha)

756,917.69
129,704,772.66

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
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 Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
		
เงินสด สินทรัพย์สภาพคล่อง และอื่นๆ*

สื่อและสิ่งพิมพ์
19.75%
					
14.24%
บริการรับเหมาก่อสร้าง
5.76%

เงินทุนและหลักทรัพย์
12.29 %

เงินฝาก
7.52%

อาหารและเครื่องดื่ม
7.65%

ขนส่งและโลจิสติกส์
9.99%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10.73%

พาณิชย์
12.07%

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

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
			
อันดับ
ชื่อ
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม

ค่านายหน้า
(บาท)

อัตราส่วน
ค่านายหน้า

  878,983.44
  339,874.43
  216,218.32
  211,303.69
  207,585.41
  189,068.88
  175,711.72
  172,668.34
  135,369.76
  105,094.43
  485,414.06
3,117,292.48

28.20%
10.90%
6.94%
6.78%
6.66%
6.07%
5.64%
5.54%
4.34%
3.37%
15.57%
100.00%
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  ตุลาคม  ถึงวันที  มีนาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

16,269.34

0.93

176.62

0.01

697.20

0.04

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)

91.03

0.01

17,234.19

0.99

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์

หน้าที  / KMSLTF
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทิน
ล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com
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กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
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)
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หุ้นจอง

X
X
X
X
-

(รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)
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