รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เอเชีย

กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เอเชีย (K-AFIXED)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2565
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
(K Asia Fixed Income Fund: K-AFIXED)” เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน ย้อนหลังสัดส่วน
การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
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 ตราสารหนี้เอเชีย
(K Asia Fixed Income Fund : K-AFIXED)
ประเภทกองทุน

อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
ไมกําหนด
29 มีนาคม 2560
1 มีนาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหนวยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบัน
การเงิน ตราสารหนี้เอกชน หนวยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก โดยผูออกตราสารดังกลาวตั้งถิ่นฐานอยูใน
ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงประเทศตางๆ ดังนี้ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี
จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร ฯลฯ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากรายรับดอกเบี้ย (Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้นของราคาตราสารหนี้
(Price Appreciation) ที่กองทุนลงทุน และหรือกําไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain)
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดยไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
กองทุนลงทุนโดยคาดหวังวา พอรตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio duration) โดยเฉลี่ยของกองทุนจะไมเกิน 5 ป
โดยประมาณ อยางไรก็ตาม พอรตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 5 ป ได โดยขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้และหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศในหลายสกุลเงินตรา
ตางประเทศ จึงทําใหกองทุนอาจมีกําไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางๆ ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียง สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปย (IDR) ริงกิต (MYR) รูป (INR) วอน
(KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจายของกองทุน ซึ่งกองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอรเวิรด (Forward) สัญญาฟวเจอรส (Futures) รวมถึงออปชั่น (Options)
ทั้งนี้ ในระยะแรก กองทุนจะคํานวณ Global exposure limit โดยใชวิธี Commitment approach และขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ อย า งไรก็ ดี ในอนาคต กองทุ น อาจจะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แบบซับซอน
โดยบริษัทจัดการอาจจะมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced
fund manager) อยางไรก็ดี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนในสวนของตา งประเทศใน
บางขณะและหรือในสั ดสวนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจบริหารจัดการลงทุนในสวนของ
ต างประเทศร วมกั บ Outsourced fund manager ได โดย Outsourced fund manager มีสิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแตงตั้งผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน
ทั้งนี้ Outsourced fund manager อาจนําทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของการลงทุนไปลงทุนในทรัพยสินและหรือ
หลั ก ทรั พ ย ที่ บ ริ ห ารจั ด การโดย Outsourced fund manager และหรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของ
Outsourced fund manager
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูรับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) ไมสามารถดํารง
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ
เห็ น ว า ผู รับ ดํ า เนิ น การงานการลงทุน ของกองทุ น (Outsourced fund manager) นั้ น ไมเ หมาะสมที่ จะไดรั บ การ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวอีกตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน
และปรับปรุงขอมูลดังกลาวในรายละเอียดโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สํ า หรั บ การลงทุ น ส ว นที่ เ หลื อ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ง ธุ ร กรรมการให ยื ม หลัก ทรั พ ย
(Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III ศุกูก หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นทั้งในและตางประเทศ โดยไมจํากัด
เพียงแคภูมิภาคเอเชีย หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนจะเนน ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและตางประเทศที่มีอัน ดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (Investment Grade) อยา งไรก็ต าม กองทุน อาจลงทุน ในตราสารหนี้ที่ มี อันดับ ความนา เชื่อ ถือต่ํ า กว า ที่
สามารถลงทุ น ได (non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม ไดรั บการจั ดอัน ดั บความนา เชื่อถือ (Unrated
Securities) ทั้งในและตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดโดย
ไมจํากัดอัตราสวน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไป
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับใน
กองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใต บลจ.เดียวกันอีก
(cascade investment)
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนกองทุนรวมหรือทรัพยสินในหลายสกุลเงิน
บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย ตลาดรอง ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาและนอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งในและตางประเทศ โดยใชหลายสกุลเงิน อาทิเชน สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปย (IDR) ริงกิต (MYR) รูป (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY)
ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยไปยังคูสัญญาโดยตรง รวมถึงชองทางการซื้อขาย
หลักทรัพยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
นโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิ จของ
ผูจัดการกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล
กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลปละไมเกิน 2 ครั้ง โดยจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม
หรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผล ทั้งนี้ ตามที่
บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้นได
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงานของภาครัฐ
ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือ      
เงินฝาก โดยผู้ออกตราสารดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยใน   
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจาก
รายรับดอกเบี้ย (Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้นของราคาตราสารหนี้ (Price           
Appreciation) และหรือกำ�ไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Gain)
กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Spread) ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพิ่มเติมจาก
ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือน (THBFIX6M) แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี ผ่าน
การลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาซื้อขาย    
ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ    
ผู้จัดการกองทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็น
ดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำ�ประกัน ร้อยละ 51.73
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน ร้อยละ 18.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ร้อยละ 5.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสาร
หนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ร้อยละ 24.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี Portfolio Duration
เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 2.04 ปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนใน พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลังค�้ำประกัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.24 เป็นร้อยละ 51.73 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หน่วยลงทุน ลดลงจากร้อยละ 43.59 เป็นร้อยละ 18.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากลดลงจากร้อยละ 6.35 เป็นร้อยละ 5.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.23 เป็นร้อยละ
24.0  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Portfolio Duration เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ 2.04 ปี ณ วันที่ 31สิงหาคม 2565 ลดลงจาก
3.91ปี ณ 31 สิงหาคม 2564
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ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนและความผันผวนจากการด�ำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด        
31 สิงหาคม 2564 อยูท่ รี่ อ้ ยละ -3.94 และ 2.10 ตามล�ำดับ เทียบกับผลตอบแทนและความ
ผันผวนของเกณฑ์มาตรฐานทีร่ อ้ ยละ 1.59 และ 0.06 ตามล�ำดับ ทัง้ นีผ้ ลตอบแทนของกองทุนที่
แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นผลจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราผลตอบแทนตราสารหนีท้ งั้ ภาค
รัฐและเอกชนทัว่ โลก ซึง่ ส่งผลให้มลู ค่าของสินทรัพย์ทกี่ องทุนปรับตัวลดลงในช่วงทีผ่ า่ นมา ขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนคงที่ระยะสั้นซึ่งไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาจากการ
ปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนกับผลตอบแทน THBFIX6M แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี
ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับระยะเวลาการลงทุนตัง้ แต่ 1 ปีขนึ้ ไป อย่างไรก็ตาม อัตราผล
ตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการก�ำหนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึง่ กองทุนมิได้รบั ประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนัน้ ผูล้ งทุน
อาจได้รบั ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนทีก่ �ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ได้
โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดชั นี Bloomberg Emerging Market Local Sovereign
APAC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค�ำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชีว้ ดั
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี

5

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
Fund Performance of K Asia Fixed Income Fund
2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

*S

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

2564
(2021)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

0.47

-4.84

5.34

3.53

-0.18

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

-1.40

2.78

3.06

2.63

1.91

1.37

1.80

1.50

2.06

1.41

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation Fund Performance of K Asia Fixed Income Fund
ตัวชี้วัด
ความผั
นผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation
กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Spread) ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพิ่มเติมจากผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือน (THBFIX6M)

Benchmark
2.56
0.11
0.13
0.11
0.08
The Fund’s investment objective is to generate spread 1.50 basis point over Rolling 1 year average of THBFIX6M through investing
in Asian fixed income securities including local currency and derivatives. Moreover, the Fund may invest in derivatives for
แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี ผ่านการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง
*S ผลการดำเนิ
น
งานตั
ง
้
แต่
ว
น
ั
จั
ด
ตั
ง
้
กองทุ
น
จนถึ
ง
วั
น
ทำการสุ
ด
ท้
า
ยของปี
ป
ฏิ
ท
น
ิ
/Performance
and
Standard
deviation
are
based
on
data
from
inception
date
to
the
last
business
day
of
that
calendar
year.
เพื่อเป็นเครื่องมือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
currency hedging under the Fund manager’s discretion.
ลพินิจของผู้จัดน
การกองทุ
(2)ตามดุ
ผลการดำเนิ
งานย้นอนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565/Performance as of 31 Aug 2022
For all these reasons, from 1 December 2017 onwards, unitholders should compare the Fund performance with Rolling 1 year average
*29/03/2017
Year to of THBFIX6M
3 เดือplus
น 150 basis6point
เดือforนthe holding period
1 ปี at least 1 year.3However,
ปี the aforementioned
5 ปี benchmark10is used
ปี to be consistent
Since
ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับผลตอบแทน THBFIX6M
Date with the(3Fund’s
Months)
Months)
ต่อguarantee
ปี) the(%investment
ต่อปี) returns.(%
ต่อปีthe) investment
(% ต่returns
อปี) Inception
แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม
investment(6objective.
The Fund (%
does not
Therefore,
1
Year
3
Years
5
Years
10
Years
may amount to more or less than the benchmark rate. Prior to that date, Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC Index Return
อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
p.a.)with Thai(%Bahtp.a.)
(% p.a.)
ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้
in US dollar currency, adjusted by exchange rate (%
to compare
currency at the(%
datep.a.)
of returns calculation
had been used(% p.a.)
-3.25 as its benchmark.
-0.01
-2.02
-3.94
0.13
0.16
0.14
ผลตอบแทนกองทุ
นรวม/Fund Return
โดยก่อนวันดังกล่าวกองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด
0.98
0.36
0.70
1.59
2.18
2.00
1.83

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

2.52

2.10

1.86

1.79

1.77

0.03 ้เอเชีย0.03
ผลการดำเนิ
เปิดเค ตราสารหนี
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation
(% p.a.) นงานของกองทุน0.05

0.06

0.10

0.62

0.97

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

2.34

1.32

Fund Performance of K Asia Fixed Income Fund

ตัวชี้วัด
กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Spread) ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพิ่มเติมจากผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือน (THBFIX6M)
แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี ผ่านการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นเครื่องมือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

Benchmark
The Fund’s investment objective is to generate spread 1.50 basis point over Rolling 1 year average of THBFIX6M through investing
in Asian fixed income securities including local currency and derivatives. Moreover, the Fund may invest in derivatives for
currency hedging under the Fund manager’s discretion.

แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม
อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้

with the Fund’s investment objective. The Fund does not guarantee the investment returns. Therefore, the investment returns
may amount to more or less than the benchmark rate. Prior to that date, Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC Index
in US dollar currency, adjusted by exchange rate to compare with Thai Baht currency at the date of returns calculation had been used
as its benchmark.

For all these reasons, from 1 December 2017 onwards, unitholders should compare the Fund performance with Rolling 1 year average
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
ด้วยเหตุนี้ ตัด้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม
2560 เป็นต้นไป ผูน
้ถือรวมฉบั
หน่วยลงทุบนนีควรเปรี
บเทียบผลการดำเนิ
นงานของกองทุดนผลการดำเนิ
กับผลตอบแทนนTHBFIX6M
150 basis
for the holdingdocument
period at least
year. However,
the aforementioned
is used to be consistent
เอกสารการวั
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
้ได้จัดยทำขึ
้นตามมาตรฐานการวั
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทofจัTHBFIX6M
ดการลงทุplus
น/The
fundpoint
performance
is 1prepared
in accordance
withbenchmark
AIMC standards.

โดยก่อนวันดังกล่าวกองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565
112.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
เกณฑ์มาตรฐาน*

110.00

110.50

108.00
106.00
104.00
102.00
100.74

100.00
98.00
96.00
94.00
3/60

9/60

3/61

9/61

3/62

9/62

3/63

9/63

3/64

9/64

3/65

*

ตัวชี้วัด
กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Spread) ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพิ่มเติมจากผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6
เดือน (THBFIX6M) แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี ผ่านการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานของกองทุนกับผลตอบแทน
THBFIX6M แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำ�หรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไปอย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำ�หนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของกองทุน ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผล
ตอบแทนที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดได้
โดยก่อนวันดังกล่าวกองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Emerging Market Local Sovereign APAC ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
		

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
228,521,058.57
เงินฝากธนาคาร
12,309,708.73
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
662,360.13
จากสัญญาอนุพันธ์
5,038,283.83
ลูกหนี้อื่น
21,225.66
รวมสินทรัพย์
246,552,636.92
หนี้สิน			
เจ้าหนี้
จากสัญญาอนุพันธ์
2,610,939.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5,456.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
230,277.92
หนี้สินอื่น
5,015.65
รวมหนี้สิน
2,851,689.97
สินทรัพย์สุทธิ
243,700,946.95
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
241,920,058.63
กำ�ไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล
113,211,785.68
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
(111,430,897.36)
สินทรัพย์สุทธิ
243,700,946.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.0736
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
24,192,005.8627
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

จำ�นวนเงินต้น/
เงินตรา
อัตรา
วันครบ จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรม %
ดอกเบี้ย กำ�หนด
(,000)
บาท (,000) เงินลงทุน
			
(,000)		
(,000)
ตั่วเงินคลัง								
กระทรวงการคลัง
12/10/2565   10.00
9,995.28
4.37
รวมตั่วเงินคลัง
9,995.28
4.37
พันธบัตร								
พันธบัตรธนาคาร								
ธ.แห่งประเทศไทย
0.6600% 22/11/2566   20.00
19,851.62
8.69
ประเทศเกาหลีใต้
1.8750% 10/12/2567   60.00 583,053.68 (KRW)   575,896.77 (KRW) 15,703.93
6.87
รวมพันธบัตรธนาคาร
35,555.55
15.56
พันธบัตรรัฐบาล								
กระทรวงการคลัง
1.2500% 12/03/2571   10.00
11,191.25
4.90
กระทรวงการคลัง
0.7500% 17/06/2567   20.00
19,742.31
8.64
กระทรวงการคลัง
0.7500% 17/09/2567   15.00
14,767.95
6.46
กระทรวงการคลัง
1.0000% 17/06/2570   20.00
19,089.82
8.35
กระทรวงการคลัง
2.8750% 17/12/2571   10.00
10,388.11
4.55
กระทรวงการคลัง
3.3000% 17/06/2581   5.00
5,005.73
2.19
รวมพันธบัตรรัฐบาล
80,185.17
35.09
รวมพันธบัตร
115,740.72
50.65
หุ้นกู้									
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย								
		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
2.3200% 09/02/2566   10.00
9,986.15
4.37
		 พลังงานและสาธารณูปโภค								
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
2.0200% 24/02/2568   13.80
13,481.92
5.90
		 เงินทุนและหลักทรัพย์								
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
1.9300% 23/07/2566   10.00
10,034.76
4.39
บมจ.เงินติดล้อ
2.6500% 02/04/2566   1.30
1,309.72
0.57
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
2.3500% 17/10/2566   2.10
2,090.83
0.91
		 รวมเงินทุนและหลักทรัพย์
13,435.31
5.87
		 อาหารและเครื่องดื่ม								
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2.7600% 22/03/2566   10.00
10,093.35
4.42
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2.0700% 11/06/2568   10.00
9,786.62
4.28
		 รวมอาหารและเครื่องดื่ม
19,879.97
8.70
		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
2.5000% 03/03/2567   1.40
1,397.58
0.61
		 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
58,180.93
25.45
		 รวมหุ้นกู้
58,180.93
25.45
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
			

จำ�นวนเงินต้น/
จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้
(,000)
(,000)		

เงินตรา
ต่างประเทศ
(,000)

มูลค่ายุติธรรม %
บาท (,000) เงินลงทุน

หน่วยลงทุน								
กองทุนเปิด								
		 Lombard Odier Funds								
SICAV-Asia Value Bond SHS N USD Unhedged-Capitalisation
2.78
475.59 (USD)   366.93 (USD) 13,385.62
5.86
		 SCHRODER INVESTMENTS LIMITED								
Schroder Asian Investment Grade Credit Fund
  1,543.12 1,308.56 (SGD)   1,160.43 (SGD) 31,218.52
13.66
รวมกองทุนเปิด
44,604.14
19.52
รวมหน่วยลงทุน
44,604.14
19.52
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 231,999,561.26 บาท)						 228,521.07 100.00
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

				
			

บาท

รายได้
รายได้เงินปันผล
454,472.80
รายได้ดอกเบี้ย
2,125,127.24
รวมรายได้
2,579,600.04
ค่าใช้จ่าย 		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
827,926.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
110,390.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
55,195.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
50,662.82
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
27,852.07
รวมค่าใช้จ่าย
1,072,026.44
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
1,507,573.60
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายได้อื่น
65,854.70
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
(4,992,235.58)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
(4,645,842.90)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
742,329.64
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(5,412,191.72)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3,424,503.17
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3,964,198.38
รวมกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
(6,853,384.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
(5,345,810.71)
หัก ภาษีเงินได้
198,147.73
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
(5,543,958.44)
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
181,125,928.43
74.32
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี
54,463,796.48
22.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
45,847,053.19
18.81
ตั๋วเงินคลัง
9,995,284.42
4.10
หุ้นกู้ 				
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA
10,052,740.34
4.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)
9,826,145.17
4.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA
10,198,111.62
4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A
1,321,914.87
0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A14,899,524.16
6.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+
12,209,423.89
5.01
เงินฝาก
12,311,934.29
5.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
62,367,198.98
24.77
ประเทศเกาหลี			
พันธบัตรรัฐบาล
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2
15,763,060.76
6.47
ประเทศลักเซมเบอร์ก			
หน่วยลงทุน
13,385,621.73
5.49
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน
31,218,516.49
12.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2,187,706.96)
(0.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
(2,187,706.96)
(0.90)
สัญญา Interest Rate Swap
4,615,051.16
1.89
สัญญา Interest Rate Swap
4,615,051.16
1.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(219,524.66)
(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
243,700,946.95 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 37.49%		
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รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
    126,069,194.85
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
     25,793,161.85
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
     45,026,632.49
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

  51.73   
  10.58   
  18.48   
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 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
3. พันธบัตร
ธ.แห่งประเทศไทย
4. พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
5. พันธบัตร
ประเทศเกาหลีใต้
6. พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
7. พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
8. พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
9. พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
10. พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
11. ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง
12. หุ้นกู้
บมจ.กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์
13. หุ้นกู้
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
14. หุ้นกู้
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
15. หุ้นกู้
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

N/A

Aa3

  12,224,462.03

22 พ.ย. 2566
12 มี.ค. 2571
10 ธ.ค. 2567
17 มิ.ย. 2567
17 ก.ย. 2567
17 มิ.ย. 2570
17 ธ.ค. 2571
17 มิ.ย. 2581
12 ต.ค. 2565
24 ก.พ. 2568

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
A-

AA+(tha)
N/A
N/A
Aa2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
A

  20,000,000.00
  10,000,000.00
  600,000,000.00
  20,000,000.00
  15,000,000.00
  20,000,000.00
  10,000,000.00
  5,000,000.00
10,000,000.00
  13,800,000.00

  87,472.26
  19,882,973.12
  11,247,908.30
15,763,060.76
19,768,857.59
14,811,965.77
19,125,214.62
10,438,996.38
5,034,933.89
9,995,284.42
13,487,112.55

17 ต.ค. 2566
3 มี.ค. 2567
22 มี.ค. 2566

N/A
AAA

BBB+
AAA

  2,100,000.00
  1,400,000.00
  10,000,000.00

2,106,572.35
1,412,411.61
10,198,111.62
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

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

19 หุ้นกู้

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.เงินติดล้อ
บมจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
(ค�้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)
บี.วี.)
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

11 มิ.ย. 2568
2 เม.ย. 2566
23 ก.ค. 2566

AA(tha)
A
AAA

AA
A
N/A/A+

  10,000,000.00
  1,300,000.00
  10,000,000.00

9,826,145.17
1,321,914.87
10,052,740.34

9 ก.พ. 2566

N/A

BBB+

  10,000,000.00

10,102,851.54

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่มตราสารตาม
(ง) เท่ากับ 0.00%
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (126,510.42) -0.05% 30 ก.ย. 2565 (126,510.42)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,770,183.84) -0.73% 30 ก.ย. 2565 (1,770,183.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (228,620.00) -0.09% 7 ต.ค. 2565 (228,620.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (485,625.37) -0.20% 27 เม.ย. 2566 (485,625.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered Bank AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง
423,232.68 0.17% 27 เม.ย. 2566
423,232.68
(Thai)
		
สัญญา Interest Rate Swap							
สัญญา Interest Kasikorn Bank Plc
AA+(tha) เพื่อการลงทุน
4,615,051.16 1.89% 11 ม.ค. 2574 4,615,051.16
Rate Swap
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
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�อธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูงมาก
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูง
Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท�ำให้ความ
สามารถในการช�ำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การช�ำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต�่ำกว่า  อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�ำเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การช�ำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช�ำระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การช�ำระหนี้ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจ�ำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะ
ยาวจ�ำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต�่ำสุด
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย
ดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต�่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและ
คื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ สู ง สุ ด และได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยมากจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
AA - มีความเสี่ยงต�่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
A - มีความเสี่ยงในระดับต�่ำ  บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืน      
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ       
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า  และอาจมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ�ำแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มีแบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  มีนาคม  ถึงวันที  สิ งหาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

827.93

0.32

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

110.39

0.04

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

55.20

0.02

ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

50.66

0.02

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบียหัก ณ ทีจ่าย(Withholding Tax)
ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)

198.15

0.08

27.85

0.01

1,270.17

0.49

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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