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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นกองทุนรวมดัชนี 

(Index Fund) ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี SET50 ประเภทรับซื้อคืน  
หน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจดทะเบียนกองทุน 29 พฤศจิกายน 2556 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว ้ หน่วยละ 10 บาท 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของดัชนี SET50 ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหาร
กองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทจัดการใช้ระบบภายในที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุนให้ ได้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงอัตราผลตอบแทน
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออกจากกองทุนในแต่ละวัน ระบบจะดึงข้อมูล
ของดัชนี SET50 ณ ปัจจุบัน เพื่อคำนวณปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่ละตัวจากข้อมูลมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นสามัญที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี 
SET50 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่จะนำมา
ใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุน
อาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น 
 ในกรณีที่ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ ไม่มีการคำนวณดัชนี  
ผลตอบแทนรวม SET50 บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทน
เป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับ
ดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัท
จัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกดัชนีที่กองทุนจะใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนี
ราคาหุ้นอื่น ๆ ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก และ  
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 



 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างอัตรา
ผลตอบแทนให้ ใกล้เคียงดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 หรือลดความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่าย
ของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินลงทุนมีจำนวนน้อย 
เมื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์แล้ว อาจทำให้มูลค่าการลงทุนในบางหลักทรัพย์
น้อยมาก จนส่งผลให้กองทุนไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม 
SET50 หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เช่น SET50 Index Futures เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม 
SET50 โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ 
 ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ  
ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่จะมี  
ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  2560/2561 2559/2560 
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,052,904,516.34 1,307,370,817.26 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.4939 13.1268 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 31,053,388.19 204,757,723.44 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.3671 2.1542 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* 2.80 19.63 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 3.64 20.59 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

** ตัวชี้วัด 

 ดัชนีผลตอบแทนรวมSET50 (SET50 TRI) 

 กองทุน K-SET50,KS50RMF ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้ดัชนี SET50 (SET50 INDEX) และได้เชื่อมต่อ

กับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

รอบระยะเวลา1พฤศจิกายน2560-31ตุลาคม2561

ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างผันผวน จากระดับ 1,721.37 จุด  
ในช่วงเริ่มต้นรอบปีบัญชีสร้างสถิติปิดสูงสุดของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ระดับ 1,838.96 จุด ในช่วง
ปลายเดือนมกราคม 2561 ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงต่ำสุดของรอบปีบัญชี ณ ระดับ 1,595.58 
จุดในปลายเดือนมิถุนายน 2561 และตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1,756.41 จุด   
ณ สิ้นไตรมาส 3 ก่อนที่ตลาดหุ้นจะปรับลดลงในเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชีกองทุน มาปิดที่ระดับ 
1,669.09 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 คิดเป็นการปรับลดลงของดัชนีตลาดหุ้นไทย 52.28 จุด 
หรือลดลงร้อยละ 3.04 สำหรับรอบปีบัญชี 
 ในช่วงสามเดือนแรกของรอบปีบัญชี (พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561) ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวในทิศทางขาขึ้น ตามตลาดหุ้นทั่วโลก จากการคาดหมายว่าเศรษฐกิจและกำไรของธุรกิจจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการปฏิรูประบบภาษีเงินได้นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาของ
สหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนให้ตลาดยืนอยู่ได้ในระดับสูง ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทย  
ที่ประกาศออกมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ รวมถึงตัวเลข  
การท่องเที่ยวและการส่งออก ส่งผลให้มีการปรับประมาณการตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงแรงซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี LTF/RMF ที่เข้ามามากในเดือนธันวาคม 
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นปีสอดคล้องกับ
ทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินอื่นในภูมิภาค นอกจากนี้การที่ราคาน้ำมันดิบ (Brent) ปรับสูงขึ้น  
สู่ระดับ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ส่งผลดีต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน และทำให้ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและทำสถิติปิดตลาดสูงสุด ณ ระดับ 1,838.96 จุดในเดือนมกราคม 
2561 
 อย่างไรก็ดี ความกังวลต่อการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของ
สหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นจากระดับ 2.4% ณ สิ้นปี 2560 มาแตะที่ระดับ 2.9% ในช่วงเดือนมีนาคม 
2561 สร้างความกังวลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง จึงเกิดแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้นทั่วโลก 
อย่างไรก็ดีหากเทียบในระดับภูมิภาคพบว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคใน
ช่วงไตรมาสแรกของปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยได้ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ออกมาดี
กว่าตลาดคาด รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เข้าสู่ช่วง
ไตรมาส 2/2561 ตลาดหุ้นเริ่มปรับทิศทางเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบจากการกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ที่การประกาศลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านระบบ Online รวมทั้งมีปัจจัย
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ความกังวลที่อาจเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (Trade War) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น  
และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดร้อยละ 3.10 สร้าง
แรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆ ทำให้เกิดกระแสเงินลงทุนไหลออกจากทั้งตลาดหุ้นและ
ตลาดตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ค่าเงินบาทปรับอ่อนค่า
อย่างรวดเร็วจากระดับ 31.17 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคมมายังระดับ 33.03 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ ตลาดหุ้นไทยปิดจุดต่ำสุดที่ 1,584.68 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 
 ในไตรมาส 3/2561 ตลาดหุ้นไทยกลับฟื้นตัวขึ้น โดยแรงสนับสนุนจากการประกาศผล  
การดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด 
การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการลงทุนและการบริโภค
ภาคเอกชน GDP ประจำไตรมาส 2/2561 เติบโต 4.6% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด 
สำหรับปัจจัยด้านต่างประเทศยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการที่สหรัฐฯ 
ประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้าหลายประเภทกับประเทศต่างๆ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น-ลงไป
ตามกระแสข่าวการขึ้นภาษีและการมีมาตรการผ่อนปรนภายหลังการเจรจา นักลงทุนมีความกังวล
ต่อท่าทีของสหรัฐฯ และจีนในการปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนใน
ห่วงโซ่การผลิตสินค้าต่างๆ ปรับสูงขึ้น และส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ สำหรับ แรงขายในตลาดหุ้น
ไทยของนักลงทุนต่างชาติในไตรมาส 3 ชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2561 ดัชนีตลาดหุ้น
ไทยปรับสูงขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,756.41 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 
 ในเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชี ตุลาคม 2561 การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัว GDP ของจีนที่เติบโตเพียง 6.5% การประกาศตัวเลขการส่ง
ออกเดือนกันยายนของไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ที่หดตัว 5.2% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของ  
ตลาดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเมื่อ  
สหราชอาณาจักรต้องแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งมีกำหนดในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 
2562 นักลงทุนต่างชาติมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิสูงถึง 6.4 หมื่นล้านบาทในเดือนนี้ และตลาดหุ้นไทย
ปรับลดลงสู่ระดับ 1,623.37 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวมาปิดที่ระดับ 1,669.09 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
2561 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดย
ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ ในหุ้นสามัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 มีสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.57  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใกล้เคียงกับรอบบัญชีปีก่อนหน้าซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
ประมาณร้อยละ 99.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการ
ลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50 โดยในระหว่างรอบบัญชีกองทุน 1พฤศจิกายน 2560 
- 31 ตุลาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้าคำนวณดัชนี
คือ BJC BPP EA MTLS RATCH SCCC และ TISCO หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BA 
BCP CENTEL CK PTG THAI และ WHA 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้าคำนวณดัชนี
คือ BCP BEAUTY CELTEL TPIPP SAWAD และ WHA หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BLA 
DELTA GLOW RATCH SCCC และ TPIPL 
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้าคำนวณดัชนี
คือ BGRIM DELTA GLOW KTC RATCH และ TOA หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BCP 
KCE PSH SAWAD TPIPP และ WHA 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.84 
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2556*S 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม -4.65 17.24 -16.98 21.88 20.29 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** -5.54 13.31 -18.73 18.60 21.52 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 12.58 13.63 15.58 16.68 7.24 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 14.34 14.31 15.80 16.84 7.30   
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
  หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.83 -1.48 -5.48 2.80 9.54 6.27 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** -0.15 -1.26 -5.16 3.64 9.16 4.66 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 
(% ต่อปี) 

13.43 15.36 14.57 12.65 13.25 13.74 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 13.55 15.47 14.68 12.77 13.37 14.02   
** ตัวชี้วัด 
 Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ -0.85 %ต่อปี1 

 Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ 0.15 %ต่อปี2 

 ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
 กองทุน KSET50, KS50RMF ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ใช้ดัชนี SET50 (SET50 Index) ได้เชื่อมต่อกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ตั้ง

แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
 หมายเหตุ 
 สำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลTracking Difference 

และ Tracking Error เพิ่มเติม 
 1. Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน 
 2. Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของ  

 กองทุนซึ่งค่าทั้ง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใดหากค่า TD และ   
 TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560ถึงวันที่31ตุลาคม2561



 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 170,596.18 27.63% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 165,057.48 26.73% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 154,328.81 24.99% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 127,550.11 20.65%  
 รวม 617,532.58 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561ถึงวันที่31ตุลาคม2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,056.58 0.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 283.17 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,264.14 0.07 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  
 (Trademark Permission Fee) 424.77 0.02 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1.95 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 142.63 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 7,173.24 0.39

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560ถึงวันที่31ตุลาคม2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 9,199.96 0.54 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 515.20 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,299.99 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  826.00 0.05 
 (Trademark Permission Fee)  
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 105.10 0.01 
 (Report to Unitholders Expense)  
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 2.03 0.00 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 206.53 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 13,154.81 0.77

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 



9



10

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



11



12

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



13



14

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



15



16

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



17



18

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



19



20

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



21



22

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



23



24

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



25



26

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ



27



28

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2561

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  2,074,298,096.99 101.04 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
 -ธนาคาร
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  69,614,100.00 3.39 
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  84,129,150.00 4.10 
  บมจ.เกียรตินาคิน  10,623,375.00 0.52 
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  49,357,560.00 2.40 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  82,747,500.00 4.03 
  บมจ.ทุนธนชาต  11,241,025.00 0.55 
  บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  11,080,125.00 0.54 
  บมจ.ธนาคารทหารไทย  17,628,732.00 0.86 
 -วัสดุก่อสร้าง
  บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  12,231,000.00 0.60 
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  88,657,800.00 4.32 
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  53,181,275.00 2.59 
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  61,282,425.00 2.99 
 -พาณิชย์
  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  34,031,242.40 1.66 
  บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  12,882,654.40 0.63 
  บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  4,905,000.00 0.24 
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  40,262,650.00 1.96 
  บมจ.ซีพี ออลล์  109,045,875.00 5.31 
  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  12,586,725.00 0.61 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2561
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น  35,773,293.00 1.74 
  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  102,743,200.00 5.00 
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  19,261,250.00 0.94 
  บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  29,722,400.00 1.45 
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  15,083,400.00 0.73 
   (ประเทศไทย) 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.บ้านปู   15,709,590.00 0.77 
  บมจ.บ้านปู เพาเวอร์  12,994,430.00 0.63 
  บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  13,028,400.00 0.63 
 -พลังงานและสาธารณูปโภค
  บมจ.ไออาร์พีซี  21,794,690.00 1.06 
  บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  12,475,400.00 0.61 
  บมจ.ปตท.   255,892,500.00 12.46 
  บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  97,468,650.00 4.75 
  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  32,971,950.00 1.61 
  บมจ.ผลิตไฟฟ้า  21,159,600.00 1.03 
  บมจ.โกลว์ พลังงาน  21,406,500.00 1.04 
  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  15,297,975.00 0.75 
  บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  10,840,080.00 0.53 
  บมจ.ไทยออยล์  30,247,275.00 1.47 
 -เงินทุนและหลักทรัพย์
  บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล  19,374,300.00 0.94 
  บมจ.บัตรกรุงไทย  16,099,675.00 0.78 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2561
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2561(*) ราคาตลาด  
 -อาหารและเครื่องดื่ม
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  29,283,950.00 1.43 
  บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  8,194,775.00 0.40 
  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  37,127,600.00 1.81 
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  13,930,720.00 0.68 
 -การแพทย์
  บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  24,375,900.00 1.19 
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  68,742,100.00 3.35 
 -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  9,812,950.00 0.48 
 -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  63,563,400.00 3.10 
  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  21,520,820.00 1.05 
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  19,053,045.00 0.93 
  บมจ.ท่าอากาศยานไทย  160,435,200.00 7.82 
  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  23,279,800.00 1.13 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  0.00 0.00 
เงินฝาก      30,145,065.19 1.47  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (21,393,580.65) (1.04)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,052,904,516.34 บาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):11.70%
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring” 
 
 CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
 โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวด  
ดังต่อไปนี ้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10% 
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20% 
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20% 
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35% 
 
 โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี   
3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
 โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง 
  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo 
 
 90-100  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  30,145,065.19 1.47 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก    
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ     
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  0.00 0.00 
 ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558 


รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั
 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  3,669,469.08 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A A+  26,475,596.11  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบตอ่
ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนิเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความนา่เชือ่ถอืขัน้ปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์  
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคเซท็50เพือ่การเลีย้งชพี
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1พฤศจกิายน2560ถงึวนัที่31ตลุาคม2561

 
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

วินิทร ผ่องใส 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
กอบพร กุลสุรกิจ 

ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
ญดาภัค โออนันต์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
นิสารัตน์ ชมพูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

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

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  X X - X 

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X - 

 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561 



38

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




