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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุนระยะยาว
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2565



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	มินิมั่ม	โวล�ติลิตี้	
หุ้นระยะย�ว	 (K	Minimum	Volatility	Quantitative	LTF	 :	KMVLTF)	 เพ่ือร�ยง�นผลก�ร						
ดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี																
1	ตุล�คม	2564		ถึงวันท่ี	31	มีน�คม	2565
	 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	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว  
(K Minimum Volatility Quantitative LTF : KMVLTF) 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ชนิด LTF : KMVLTF-C(L)  

*กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
2. ชนิดสะสมมูลค่า : KMVLTF-A(A) 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2559 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทุน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับ
ผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยให้มี Net 
exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แบบ Quantitative 
(Quantitative analysis) โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโปรแกรมการลงทุน เพื่อคัดเลือกหุ้นกลุ่มหนึ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity) ด้านการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (Valuation) เป็นต้น จากนั้นโปรแกรมจะ
คัดเลือกหุ้นและก าหนดน้ าหนักการลงทุนในหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม และ/หรือกลุ่ม
ของหุ้นที่ใช้อ้างอิงในการสร้างพอร์ตการลงทุน และ/หรือเกณฑ์การคัดเลือกหุ้น และ/หรือความถี่ในการปรับ
สัดส่วนการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในช่วงที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค านวณดัชนี SET100 ซึ่งรวมถึงช่วง
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของ
ดัชนี การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ และภายหลังการประกาศหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของ
ดัชนี โดยไม่ถือว่าด าเนินการผิดไปจากโครงการ  

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ 
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Unlisted)   
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	 กองทนุมนีโยบ�ยทีจ่ะลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิซึง่จะส่งผลให้ม	ีNet	exposure	ใน
ตร�ส�รทนุ	 โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่�	80%	ของมลูค่�ทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ	โดย
ลงทุนในหุ้นส�มัญจดทะเบียนใน	 SET	 ท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนี	 SET100	 ซึ่งจะเป็นก�ร
วเิคร�ะห์แบบ	Quantitative	 (Quantitative	 analysis)	 โดยใช้โปรแกรมทีพ่ฒัน�ขึน้โดยบรษิทั
จัดก�ร	 และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ในฐ�นะผู้พัฒน�โปรแกรมก�ร
ลงทนุ	 เพือ่คดัเลอืกหุน้กลุม่หนึง่โดยใช้หลกัเกณฑ์ต่�งๆ	เช่น	 ด้�นสภ�พคล่อง	 (Liquidity)	 ด้�น
ก�รประเมินมูลค่�ที่แท้จริงของหุ้น	 (Valuation)	 เป็นต้น	 จ�กนั้นโปรแกรมจะคัดเลือกหุ้นและ
กำ�หนดนำ�้หนกัก�รลงทนุในหุน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้คว�มผนัผวนของผลตอบแทนของพอร์ต
ก�รลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับตำ่�ท่ีสุดเม่ือเทียบกับดัชนีช้ีวัดและจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุน
ต�มระยะเวล�ทีบ่รษิทัจดัก�รเหน็สมควร	โดย	ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2564	มสีดัส่วนก�รลงทนุใน
ตร�ส�รทนุประม�ณร้อยละ	97.22	ของมลูค่�ทรพัย์สนิสทุธิ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นจ�กรอบบัญชีปีก่อนหน้�	 หมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น	
ได้แก่	 กลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์,	 กลุ่มพ�ณิชย์	และกลุ่มวัสดุก่อสร้�ง	กองทุนมีก�รปรับลด
ก�รลงทุนในกลุ่มพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค,	กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	และกลุ่มก�รแพทย์

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลก�รดำ�เนินง�นต่อปีในรอบระยะเวล�	 6	 เดือนและ	 1	 ปีที่ผ่�นม�ของกอง
ทุนจนถึงวันที่	31	มีน�คม	2565	อยู่ที่	 ร้อยละ	4.80	และ	16.03	ต�มลำ�ดับ	ในขณะที่เกณฑ์
ม�ตรฐ�นร้อยละ	6.49	และ	7.91	ในรอบระยะเวล�เดียวกัน	กองทุนจึงมีผลก�รดำ�เนินง�นตำ่�
กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�นร้อยละ	1.67	 ในรอบระยะเวล�	6	 เดือนและมีผลก�รดำ�เนินง�นสูงกว่�
เกณฑ์ม�ตรฐ�นร้อยละ	8.12	ในรอบระยะเวล�	1	ปี

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิต้ี หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Minimum Volatility Quantitative LTF-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 27.32-3.79
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 14.233.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 9.5914.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.3221.89
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 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.)

*02/07/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 13.0716.034.801.181.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 12.157.916.493.053.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 11.339.368.479.689.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.0112.3211.6712.0512.05

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

  Benchmark
   SET100 TRI

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



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว -A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

*	 ตัวชี้วัด
	 	ดัชนีผลตอบแทนรวม	SET100	(SET100	TRI)

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	มินิมั่ม	โวล�ติลิตี้	หุ้นระยะย�ว-A	ชนิดสะสมมูลค่�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิต้ี หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF
Fund Performance of K Minimum Volatility Quantitative LTF-C(L)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 27.33-18.152.74-11.3810.444.01
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 14.23-10.395.22-7.1420.504.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 9.5926.909.199.797.076.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.3233.5210.6713.507.288.48
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 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.)

*23/11/2016

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.840.33-0.4816.054.811.181.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.983.631.647.916.493.053.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 14.1614.5317.449.368.479.689.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.7518.2521.8112.3211.6712.0512.05

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

  Benchmark
   SET100 TRI

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



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว -C ชนิด LTF
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

*	 ตัวชี้วัด
	 	ดัชนีผลตอบแทนรวม	SET100	(SET100	TRI)

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	มินิมั่ม	โวล�ติลิตี้	หุ้นระยะย�ว	-C	ชนิด	LTF

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 260,082,436.50	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 14,071,344.01	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 2,079.39	
	 จ�กเงินปันผล	 1,928,291.77	
รวมสินทรัพย	์ 	276,084,151.67	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 202,383.31	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 347,565.34	
หนี้สินอื่น	 	 6,921.70	
รวมหนี้สิน	 	 556,870.35	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 275,527,281.32	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 	499,840,917.12	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 (233,245,195.28)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	8,931,559.48	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 275,527,281.32	
     
 
 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำานวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดสะสมมูลค่า	 1,037,889.59		 94,145.0083		 11.0243
ชนิด LTF	 	274,489,391.73		 	24,897,900.8475		 		11.0246



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
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กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
  ธนาคาร    
	 	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 208.00		 20,904.00	 8.04
  วัสดุก่อสร้าง    
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 39.90		 15,281.70	 5.88
		 	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 436.20		 4,143.90	 1.59
  รวมวัสดุก่อสร้าง	 	 19,425.60	 7.47
  พาณิชย ์    
	 	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 160.00		 10,400.00	 4.00
		 	 บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	 0.10		 5.35	 0.00
		 	 บมจ.เมก้�	ไลฟ์ไซแอ็นซ์	 149.10		 6,784.05	 2.61
		 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 492.63		 11,231.87	 4.32
  รวมพาณิชย	์ 	 28,421.27	 10.93
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 92.80		 21,622.40	 8.31
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 56.90		 3,726.95	 1.43
  พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 16.70		 1,206.58	 0.46
		 	 บมจ.ปตท.	 20.30		 781.55	 0.30
		 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 124.40		 17,913.60	 6.89
		 	 บมจ.ผลิตไฟฟ้�	 88.30		 15,011.00	 5.77
		 	 บมจ.แอ๊บโซลูท	คลีน	เอ็นเนอร์จี้	 1,517.40		 4,734.29	 1.82
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค	 	 39,647.02	 15.24
  เงินทุนและหลักทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.เจ	เอ็ม	ที	เน็ทเวร์ค	เซอร์วิสเซ็ส	 0.09		 7.01	 0.00
  อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 	 บมจ.โอสถสภ�	 251.50		 9,431.25	 3.63
		 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 381.40		 9,191.74	 3.53
		 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 741.00		 14,004.90	 5.38
		 	 บมจ.อ�ร์	แอนด์	บี	ฟู้ด	ซัพพล�ย	 141.90		 2,298.78	 0.88
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม	 	 34,926.67	 13.42
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  การแพทย ์    
	 	 	 บมจ.บ�งกอก	เชน	ฮอสปิทอล	 257.90		 5,312.74	 2.04
		 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 2,877.10		 11,105.61	 4.27
  รวมการแพทย	์ 	 16,418.35	 6.31
  ประกันภัยและประกันชีวิต    
	 	 	 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	 151.60		 6,556.70	 2.52
  บรรจุภัณฑ ์    
	 	 	 บมจ.เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	 	234.10		 14,163.05	 5.45
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 2,349.20		 22,317.40	 8.58
		 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 217.00		 4,708.90	 1.81
		 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 1,467.20		 16,139.20	 6.21
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 	 43,165.50	 16.60
  บริการรับเหมาก่อสร้าง    
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 543.70		 10,982.74	 4.22
 รวมหุ้นสามัญ และทรัสต์	 	 259,967.26	 99.94
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 259,967.26	 99.94
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน    
 เงินทุนและหลักทรัพย์    
	 	 บมจ.เจ	เอ็ม	ที	เน็ทเวร์ค	เซอร์วิสเซ็ส	 6.52		 91.29	 0.04
 ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 	15.03		 8.27	 0.00
		 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 30.06		 15.63	 0.01
รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ 	 23.90	 0.01
รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน	 	 115.19	 0.05
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 240,257,728.73)  260,082.45 100.00

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

% จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน      (,000)   



กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
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กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
					ร�ยได้เงินปันผล	 2,024,491.77	
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 6,573.98	
										รวมร�ยได้	 	2,031,065.75	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	1,470,597.05	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 		27,941.35	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	110,294.73	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	33,407.96	
					ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 	486,114.46	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 109,197.21	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	2,237,552.76	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (206,487.01)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	22,509,556.92	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (9,287,593.94)
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 13,221,962.98	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	13,015,475.97	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 986.10	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 13,014,489.87		
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ      	 	 274,155,859.90	 99.50
 หุ้นสามัญ และทรัสต์
	 	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ												
  -ธนาคาร    
	 	 	 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	 20,904,000.00	 7.59
  -วัสดุก่อสร้าง    
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 15,281,700.00	 5.55
	 	 	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 	 4,143,900.00	 1.50
  -พาณิชย ์    
	 	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 11,231,872.80	 4.08
	 	 	 บมจ.ซีพี	ออลล์	 	 10,400,000.00	 3.77
	 	 	 บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	 	 5,346.00	 0.00
	 	 	 บมจ.เมก้�	ไลฟ์	ไซแอ็นซ์	 	 6,784,050.00	 2.46
  -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
	 	 	 บมจ.แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 	 21,622,400.00	 7.85
   -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 3,726,950.00	 1.35
  -พลังงานและสาธารณูปโภค    
	 	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี	 	 1,206,575.00	 0.44
	 	 	 บมจ.แอ๊บโซลูท	คลีน	เอ็นเนอร์จี	 	 4,734,288.00	 1.72
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 781,550.00	 0.28
	 	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 17,913,600.00	 6.50
	 	 	 บมจ.ผลิตไฟฟ้�	 	 15,011,000.00	 5.45
  -เงินทุนและหลักทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.เจ	เอ็ม	ที	เน็ทเวร์ค	เซอร์วิสเซ็ส	 	 7,007.00	 0.00
  -อาหารและเครื่องดื่ม    
	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 9,191,740.00	 3.34
	 	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 	 14,004,900.00	 5.08
	 	 	 บมจ.อ�ร์	แอนด์	บี	ฟู้ด	ซัพพล�ย	 	 2,298,780.00	 0.83
	 	 	 บมจ.โอสถสภ�	 	 9,431,250.00	 3.42
  -การแพทย ์    
	 	 	 บมจ.บ�งกอก	เชน	ฮอสปิทอล	 	 5,312,740.00	 1.93
	 	 	 บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์	 	 11,105,606.00	 4.03
   -ประกันภัยและประกันชีวิต    
	 	 	 บมจ.	กรุงเทพประกันชีวิต	 	 6,556,700.00	 2.38
   -บรรจุภัณฑ ์    
	 	 	 บมจ.	เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	 	 14,163,050.00	 5.14
   -บริการรับเหมาก่อสร้าง    
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 10,982,740.00	 3.99
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       รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน   

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคา
ตลาด

% 
NAV

  -พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 16,139,200.00	 5.86
	 	 	 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	 	 22,317,400.00	 8.10
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 4,708,900.00	 1.71
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ    
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ    
 -เงินทุนและหลักทรัพย ์    
	 	 บมจ.เจ	เอ็ม	ที	เน็ทเวอร์ค	เซอร์วิสเซ็ส	 -	 91,294.00	 0.03
 -ขนส่งและโลจิสติกส ์    
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 -	 8,266.50	 0.00
	 	 บมจ.บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	 -	 15,631.20	 0.01
 เงินฝาก 	 14,073,423.40	 5.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 1,371,421.42	 0.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  275,527,281.32 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 53.69%  
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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	2564	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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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 14,073,423.40	 5.11
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 0.00	 0.00
	 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	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 204,383.31
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA-(tha)	 	 13,869,040.09

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

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�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�เช่ือถือขั้นป�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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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

  

 
     
 

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

ธน�ค�ร
7.59%

ก�รแพทย์
5.96%

พ�ณิชย์
10.31%

วัสดุก่อสร้�ง
7.05%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
15.67%

เทคโนโลยีส�รสนเทศก�รสื่อส�ร
7.85%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
14.39%

เงินสด	สินทรัพย์สภ�พคล่อง	
และอื่นๆ*	18.15%

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
12.67%
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 		486,114.46		 100.00%

  รวม   486,114.46  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 1,470.60 0.53

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 27.94 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 110.29 0.04

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 33.41 0.01

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 14.32 0.01

ค่าธรรมเนียมการใชเ้ครืองหมายการคา้(Trademark Permission Fee) 88.24 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 7.63 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 1,752.42 0.63

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KMVLTF
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	 	 1.	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

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

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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์การลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคราะห์ เยี่ยมชม สัมมนา หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่าวสาร 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	 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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X X X X

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

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 X	 X	 -	 -

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

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

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	เมษ�ยน	2564	-	31	มีน�คม	2565)
 




