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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
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) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2565



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้เอเชีย	
(K	Asia	Fixed	Income	Fund:	K-AFIXED)”	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วน
ก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	มีน�คม	2565	ถึงวันท่ี	31	สิงห�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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กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เอเชีย 
(K Asia Fixed Income Fund : K-AFIXED) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารหนี้ 

• กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใตบลจ.เดียวกัน 
(Cross Investing Fund) 
• กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงท้ังในและตางประเทศ 

อายุโครงการ   ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 มีนาคม 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหนวยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบัน
การเงิน ตราสารหนี้เอกชน หนวยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก โดยผูออกตราสารดังกลาวต้ังถ่ินฐานอยูใน
ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงประเทศตางๆ ดังนี้ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี 
จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร ฯลฯ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากรายรับดอกเบ้ีย (Interest Income) และหรือจากการเพิ่มขึ้นของราคาตราสารหนี้ 
(Price Appreciation) ท่ีกองทุนลงทุน และหรือกําไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Gain) 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดยไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 
กองทุนลงทุนโดยคาดหวังวา พอรตโฟลิโอ ดูเรช่ัน (Portfolio duration) โดยเฉลี่ยของกองทุนจะไมเกิน 5 ป 

โดยประมาณ อยางไรกต็าม พอรตโฟลิโอ ดูเรช่ันโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 5 ป ได โดยขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้และหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศในหลายสกุลเงินตรา
ตางประเทศ จึงทําใหกองทุนอาจมีกําไรหรือขาดทุนจากการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินตางๆ ซ่ึงรวมถึง
แตไมจํากัดเพียง สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปย (IDR) ริงกิต (MYR) รูป (INR) วอน 
(KRW) หยวน (CNY) ฯลฯ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงข้ึน หรือเพื่อลดคาใชจายของกองทุน ซ่ึงกองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาสวอป (Swap) สัญญาฟอรเวิรด (Forward) สัญญาฟวเจอรส (Futures) รวมถึงออปชั่น (Options) 
ท้ังนี้ ในระยะแรก กองทุนจะคํานวณ Global exposure limit โดยใชวิธี Commitment approach และขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ อยางไรก็ดี ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แบบซับซอน 

โดยบริษัทจัดการอาจจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced 
fund manager) อยางไรก็ดี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนในสวนของตางประเทศใน
บางขณะและหรือในสัดสวนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อีกท้ัง บริษัทจัดการอาจบริหารจัดการลงทุนในสวนของ
ตางประเทศรวมกับ Outsourced fund manager ได โดย Outsourced fund manager มีสิทธิ หนาท่ี และความ
รับผิดชอบตามท่ีระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแตงต้ังผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน 
ท้ังนี้ Outsourced fund manager อาจนําทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของการลงทุนไปลงทุนในทรัพยสินและหรือ
หลักทรัพย ท่ีบริหารจัดการโดย Outsourced fund manager และหรือบริษัทท่ี เ ก่ียวของ ตามดุลยพินิจของ 
Outsourced fund manager 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูรับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) ไมสามารถดํารง
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ
เห็นวาผูรับดําเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) นั้นไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการ
มอบหมายหนาท่ีดังกลาวอีกตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน 
และปรับปรุงขอมูลดังกลาวในรายละเอียดโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
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สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว ซ่ึงธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
(Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึง
หนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III ศุกูก หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศ โดยไมจํากัด
เพียงแคภูมิภาคเอเชีย หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ท้ังในและตางประเทศท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (Investment Grade) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ี
สามารถลงทุนได (non – investment grade) และตราสารหนี้ ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 
Securities) ทั้งในและตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดโดย
ไมจํากัดอัตราสวน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเปนไป
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับใน
กองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใต บลจ.เดียวกันอีก 
(cascade investment) 

เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนกองทุนรวมหรือทรัพยสินในหลายสกุลเงิน 
บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย ตลาดรอง ศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาและนอกศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาท้ังในและตางประเทศ โดยใชหลายสกุลเงิน อาทิเชน สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) ) เยน (JPY) รูเปย (IDR) ริงกิต (MYR) รูป (INR) วอน (KRW) หยวน (CNY) 
ฯลฯ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยไปยังคูสัญญาโดยตรง รวมถึงชองทางการซื้อขาย
หลักทรัพยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลปละไมเกิน 2 ครั้ง โดยจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม
หรือกําไรสุทธิ เม่ือกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปนผล ท้ังนี้ ตามท่ี
บริษัทจัดการพิจารณาแลวเหน็วาเหมาะสม โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลนั้นได 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	 กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ	 ตร�ส�รหนี้ของหน่วยง�นของภ�ครัฐ	
ตร�ส�รหนี้ของสถ�บันก�รเงิน	 ตร�ส�รหน้ีเอกชน	 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม	 และหรือ						
เงินฝ�ก	 โดยผู้ออกตร�ส�รดังกล่�วต้ังถ่ินฐ�นอยู่ในประเทศแถบภูมิภ�คเอเชีย	 โดยเฉลี่ยใน			
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินของกองทุน	เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจ�ก
ร�ยรับดอกเบ้ีย	 (Interest	 Income)	 และหรือจ�กก�รเพ่ิมข้ึนของร�ค�ตร�ส�รหน้ี	 (Price											
Appreciation)	และหรือกำ�ไรจ�กก�รเคลื่อนไหวของอัตร�แลกเปลี่ยน	(Currency	Gain)
	 กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้�งผลตอบแทนส่วนเกิน	(Spread)	ที่ร้อยละ	1.50	ต่อปี	เพิ่มเติมจ�ก
ผลตอบแทนของอัตร�ดอกเบี้ยคงที่	6	เดือน	(THBFIX6M)	แบบ	Rolling	ย้อนหลัง	1	ปี	ผ่�น
ก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภูมิภ�คเอเชีย	 รวมท้ังอัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญ�ซื้อข�ย				
ล่วงหน้�ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือก�รลงทุนให้ได้ผลตอบแทนต�มที่มุ่งหวัง	ทั้งนี้	กองทุนอ�จ
ลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลพินิจของ				
ผู้จัดก�รกองทุน
	 ณ	วันที่	 31	สิงห�คม	2565	 สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	 เป็น
ดังนี้	พันธบัตรหรือตร�ส�รหนี้	รัฐบ�ล	รัฐวิส�หกิจ	กระทรวงก�รคลังค้ำ�ประกัน	ร้อยละ	51.73	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 หน่วยลงทุน	 ร้อยละ	 18.3	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 เงินฝ�กหรือ
ตร�ส�รเทียบเท่�เงินฝ�ก	ร้อยละ	5.05	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	หุ้นกู้	ตั๋วแลกเงิน	หรือตร�ส�ร
หนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน	 ร้อยละ	24.0	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 โดยมี	Portfolio	Duration	
เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ประม�ณ	2.04	ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	สัดส่วนก�รลงทุนใน	พันธบัตรหรือตร�ส�รหนี้	รัฐบ�ล	รัฐวิส�หกิจ	
กระทรวงก�รคลังคำ้�ประกัน	เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	39.24	เป็นร้อยละ	51.73	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ	หน่วยลงทุน	ลดลงจ�กร้อยละ	43.59	เป็นร้อยละ	18.3	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รเทียบเท่�เงินฝ�กลดลงจ�กร้อยละ	6.35	เป็นร้อยละ	5.05	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
หุ้นกู้	 ตั๋วแลกเงิน	หรือตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนเพ่ิมข้ึนจ�กร้อยละ	9.23	 เป็นร้อยละ	
24.0		ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
	 Portfolio	Duration	เฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่	2.04	ปี	ณ	วันที่	31สิงห�คม	2565	ลดลงจ�ก	
3.91ปี	ณ	31	สิงห�คม	2564



  5    

 
ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนและคว�มผันผวนจ�กก�รดำ�เนินง�นในช่วง	 1	 ปีที่ผ่�นม�สิ้นสุด								
31	สงิห�คม	2564	อยูท่ีร้่อยละ	 -3.94	และ	2.10	ต�มลำ�ดบั	 เทยีบกบัผลตอบแทนและคว�ม
ผนัผวนของเกณฑ์ม�ตรฐ�นทีร้่อยละ	1.59	และ	0.06	ต�มลำ�ดบั	ทัง้นีผ้ลตอบแทนของกองทนุที่
แตกต่�งจ�กเกณฑ์ม�ตรฐ�นเป็นผลจ�กก�รปรบัเพิม่ขึน้ของอตัร�ผลตอบแทนตร�ส�รหนีท้ัง้ภ�ค
รฐัและเอกชนทัว่โลก	ซึง่ส่งผลให้มลูค่�ของสนิทรพัย์ทีก่องทนุปรบัตวัลดลงในช่วงทีผ่่�นม�	ขณะที่
เกณฑ์ม�ตรฐ�นซึ่งเป็นอัตร�ผลตอบแทนคงท่ีระยะส้ันซ่ึงไม่ได้รับผลกระทบด�้นร�ค�จ�กก�ร
ปรบัเพิม่ขึน้ของอตัร�ผลตอบแทนตร�ส�รหนี้
	 ตัง้แต่วนัที	่1	ธนัว�คม	2560	เป็นต้นไป	ผูถ้อืหน่วยลงทนุควรเปรยีบเทยีบผลก�รดำ�เนนิง�น
ของกองทนุกบัผลตอบแทน	THBFIX6M	แบบ	Rolling	ย้อนหลงั	1	ปี	บวกด้วยร้อยละ	1.50	ต่อปี	
ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทีเ่หม�ะสมสำ�หรบัระยะเวล�ก�รลงทนุตัง้แต่	 1	 ปีขึน้ไป	อย่�งไรกต็�ม	อตัร�ผล
ตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้�งต้น	 เป็นเพียงก�รกำ�หนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหม�ะสมกับ
วตัถปุระสงค์ก�รลงทนุของกองทนุ	ซึง่กองทนุมไิด้รบัประกนัผลตอบแทนดงักล่�ว	ดงันัน้	ผูล้งทนุ
อ�จได้รบัผลตอบแทนน้อยกว่�หรอืม�กกว่�อตัร�ผลตอบแทนทีก่ำ�หนดเป็นตวัชีว้ดัได้
	 โดยก่อนวนัดงักล่�ว	กองทนุใช้ดชัน	ีBloomberg	Emerging	Market	Local	Sovereign	
APAC	ในรปูสกลุเงนิดอลล�ร์สหรฐัฯ	ปรบัด้วยอตัร�แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบค่�สกลุเงนิบ�ท	ณ	วนัที่
คำ�นวณผลตอบแทน	เป็นตวัชีว้ดั

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชีย
Fund Performance of K Asia Fixed Income Fund

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 -0.183.535.34-4.840.47
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 1.912.633.062.78-1.40
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 1.412.061.501.801.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.080.110.130.112.56
*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 สิงหาคม 2565/Performance as of 31 Aug 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.)

*29/03/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.140.160.13-3.94-2.02-0.01-3.25
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 1.832.002.181.590.700.360.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 1.771.791.862.102.521.322.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.970.620.100.060.030.030.05

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชีย
Fund Performance of K Asia Fixed Income Fund

  ตัวชี้วัด
   กองทุนมุ่งหวังท่ีจะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Spread) ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี เพิ่มเติมจากผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 6 เดือน (THBFIX6M) 
แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี ผ่านการลงทุนโดยตรงในตราสารหน้ีภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อเป็นเครื่องมือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามท่ีมุ่งหวัง ท้ังน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
ด้วยเหตุน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับผลตอบแทน THBFIX6M 
แบบ Rolling ย้อนหลัง 1 ปี บวกด้วยร้อยละ 1.50 ต่อปี ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมสำหรับระยะเวลาการลงทุนต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป อย่างไรก็ตาม
อัตราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
ซ่ึงกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ดังน้ัน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ 
 

  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.
 
For all these reasons, from 1 December 2017 onwards, unitholders should compare the Fund performance with Rolling 1 year average
of THBFIX6M plus 150 basis point for the holding period at least 1 year. However, the aforementioned benchmark is used to be consistent
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.

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

 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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of THBFIX6M plus 150 basis point for the holding period at least 1 year. However, the aforementioned benchmark is used to be consistent
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.

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

 
 

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

สิ้นสุดวันที ่31 สิงหาคม 2565

*		 ตัวชี้วัด

	 กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้�งผลตอบแทนส่วนเกิน	 (Spread)	ที่ร้อยละ	1.50	ต่อปี	 เพิ่มเติมจ�กผลตอบแทนของอัตร�ดอกเบี้ยคงที่	 6	

เดือน	(THBFIX6M)	แบบ	Rolling	ย้อนหลัง	1	ปี	ผ่�นก�รลงทุนโดยตรงในตร�ส�รหนี้ภูมิภ�คเอเชีย	รวมทั้งอัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือก�รลงทุนให้ได้ผลตอบแทนต�มที่มุ่งหวัง	ทั้งนี้	 กองทุนอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อ

ข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	ต�มดุลพินิจของผู้จัดก�รกองทุน

	 ด้วยเหตุนี้	ตั้งแต่วันที่	1	ธันว�คม	2560	เป็นต้นไป	ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนกับผลตอบแทน	

THBFIX6M	แบบ	Rolling	ย้อนหลัง	1	ปี	บวกด้วยร้อยละ	1.50	ต่อปี	ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เหม�ะสมสำ�หรับระยะเวล�ก�รลงทุนตั้งแต่	1	ปี

ขึ้นไปอย่�งไรก็ต�ม	อัตร�ผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้�งต้น	 เป็นเพียงก�รกำ�หนดตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อให้เหม�ะสมกับวัตถุประสงค์

ก�รลงทุนของกองทุน	ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่�ว	ดังนั้น	ผู้ลงทุนอ�จได้รับผลตอบแทนน้อยกว่�หรือม�กกว่�อัตร�ผล

ตอบแทนที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดได้	

	 โดยก่อนวันดังกล่�วกองทุนใช้ดัชนี	Bloomberg	Emerging	Market	Local	Sovereign	APAC	ในรูปสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ	ปรับ

ด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้เอเชีย

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 228,521,058.57
เงินฝ�กธน�ค�ร	 12,309,708.73
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 662,360.13
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 5,038,283.83
ลูกหนี้อื่น	 	 21,225.66
รวมสินทรัพย	์ 246,552,636.92
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 2,610,939.63
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 5,456.77
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 230,277.92
หนี้สินอื่น	 	 5,015.65
รวมหนี้สิน		 2,851,689.97
สินทรัพย์สุทธ	ิ 243,700,946.95
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 241,920,058.63
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 113,211,785.68
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (111,430,897.36)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 243,700,946.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	 10.0736
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 24,192,005.8627
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

ต่ัวเงินคลัง        
	 กระทรวงก�รคลัง	 	 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	
	 	 ประเทศเก�หลีใต้	 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        
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 1.2500%	 12/03/2571	 		10.00		 	 	 	11,191.25		 	4.90	
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 0.7500%	 17/06/2567	 		20.00		 	 	 	19,742.31		 	8.64	
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 0.7500%	 17/09/2567	 		15.00		 	 	 14,767.95		 	6.46	
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 1.0000%	 17/06/2570	 		20.00		 	 	 19,089.82		 	8.35	
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 2.8750%	 17/12/2571	 		10.00		 	 	 10,388.11		 	4.55	
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 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.โตโยต้�	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.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 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
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

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
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 ร�ยได้เงินปันผล	 454,472.80
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 2,125,127.24
	 	 รวมร�ยได้	 2,579,600.04
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 827,926.28
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 110,390.20
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 55,195.07
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 50,662.82
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 27,852.07
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 1,072,026.44
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 1,507,573.60
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 ร�ยได้อื่น	 65,854.70
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (4,992,235.58)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (4,645,842.90)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 742,329.64
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (5,412,191.72)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 3,424,503.17
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 3,964,198.38
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (6,853,384.31)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (5,345,810.71)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 198,147.73
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (5,543,958.44)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 181,125,928.43		 	74.32	
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   
	 	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 54,463,796.48		 	22.35	
	 	 อ�ยุคงเหลือม�กกว่�	3	ปี	 45,847,053.19		 	18.81	
 ตั๋วเงินคลัง	 	9,995,284.42		 	4.10	
 หุ้นกู้     
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA	 10,052,740.34		 	4.13	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 	9,826,145.17		 	4.03	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 10,198,111.62		 	4.18	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 1,321,914.87		 	0.54	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 14,899,524.16		 	6.11	
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB+	 12,209,423.89		 	5.01	
 เงินฝาก	 	 12,311,934.29		 	5.05	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 62,367,198.98		 	24.77	
 ประเทศเกาหล ี   
	 	 พันธบัตรรัฐบ�ล	 	 	
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Aa2	 15,763,060.76		 	6.47	
 ประเทศลักเซมเบอร์ก   
	 	 หน่วยลงทุน	 13,385,621.73		 	5.49	
 ประเทศสิงคโปร ์   
	 	 หน่วยลงทุน	 	31,218,516.49		 	12.81	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (2,187,706.96)	 (0.90)
	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (2,187,706.96)	 (0.90)
สัญญา Interest Rate Swap	 	4,615,051.16		 	1.89	
	 สัญญ�	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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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 				126,069,194.85		 		51.73			
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 					25,793,161.85		 		10.58			
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 					45,026,632.49		 		18.48			
	 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	 ธน�ค�รฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้	 	 N/A	 Aa3	 	 		12,224,462.03	
	 	 แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด	 	 	 	 	 	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 		87,472.26	
3.	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 22	พ.ย.	2566	 N/A	 N/A	 		20,000,000.00		 		19,882,973.12	
4.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 12	มี.ค.	2571	 N/A	 N/A	 		10,000,000.00		 		11,247,908.30	
5.	 พันธบัตร	 ประเทศเก�หลีใต้	 10	ธ.ค.	2567	 N/A	 Aa2	 		600,000,000.00		 15,763,060.76
6.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2567	 N/A	 N/A	 		20,000,000.00		 19,768,857.59
7.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ก.ย.	2567	 N/A	 N/A	 		15,000,000.00		 14,811,965.77
8.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2570	 N/A	 N/A	 		20,000,000.00		 19,125,214.62
9.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2571	 N/A	 N/A	 		10,000,000.00		 10,438,996.38
10.	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2581	 N/A	 N/A	 		5,000,000.00		 5,034,933.89
11.	ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 12	ต.ค.	2565	 N/A	 N/A	 	10,000,000.00		 9,995,284.42
12.	หุ้นกู้	 บมจ.กัลป์	เอ็นเนอร์จี	ดี	 24	ก.พ.	2568	 A-	 A	 		13,800,000.00		 13,487,112.55
	 	 เวลลอปเมนท์	 	 	 	 	 	
13.	หุ้นกู้	 บมจ.	เมืองไทย	แคปปิตอล	 17	ต.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 		2,100,000.00		 2,106,572.35
14.	หุ้นกู้	 บมจ.	ควอลิตี้เฮ้�ส์	 3	มี.ค.	2567	 A-	 A-	 		1,400,000.00		 1,412,411.61
15.	หุ้นกู้	 บมจ.	ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2566	 AA	 AA	 		10,000,000.00		 10,198,111.62
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน    

16	 หุ้นกู้	 บมจ.	ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2568	 AA(tha)	 AA	 		10,000,000.00		 9,826,145.17
17	 หุ้นกู้	 บมจ.เงินติดล้อ	 2	เม.ย.	2566	 A	 A	 		1,300,000.00		 1,321,914.87
18	 หุ้นกู้	 บมจ.โตโยต้�	ลิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 23	ก.ค.	2566	 AAA	 N/A/A+	 		10,000,000.00		 10,052,740.34
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บริษัท	โตโยต้�	 	 	 	 	 	
	 	 มอเตอร์	ไฟแนนซ์	(เนเธอร์แลนด์)	 	 	 	 	 	
	 	 บี.วี.)		 	 	 	 	 	
19	 หุ้นกู้	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 9	ก.พ.	2566	 N/A	 BBB+	 		10,000,000.00		 10,102,851.54	

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่มตราสารตาม 
(ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (126,510.42)	 -0.05%	 30	ก.ย.	2565	 (126,510.42)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,770,183.84)	 -0.73%	 30	ก.ย.	2565	 (1,770,183.84)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (228,620.00)	 -0.09%	 7	ต.ค.	2565	 (228,620.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (485,625.37)	 -0.20%	 27	เม.ย.	2566	 (485,625.37)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered	Bank		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 423,232.68	 0.17%	 27	เม.ย.	2566	 423,232.68
	 	 (Thai)	 	 	 	 	 	 	
  
สัญญา Interest Rate Swap       
สัญญ�	Interest	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 เพื่อก�รลงทุน	 4,615,051.16	 1.89%	 11	ม.ค.	2574	 4,615,051.16
Rate	Swap
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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�เช่ือถือข้ันป�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		  
  



  17    

คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและระยะ
ย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด	
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	-	อันดับเครดิตสูงสุด	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ	์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน	
เกณฑ์สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	
อื่นๆ	ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน						
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ							
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มนีาคม  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 827.93 0.32

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 110.39 0.04

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 55.20 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 50.66 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 198.15 0.08

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 27.85 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 1,270.17 0.49

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

หนา้ที  / KAFIX

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




