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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟกซเดท ไฮยีลด 2024B หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 กันยายน 2564



กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ฟิกซ์เดท	ไฮยีลด์	
2024B	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย	(K	Fixed-Dated	High	Yield	2024B	Fund	Not	for	Retail	
Investors	 :	 KHY24B-UI)”	 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	 ย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน								
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	30	เมษ�ยน	2564	ถึงวันท่ี	30	กันย�ยน	2564
 	 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 ฟกซเดท ไฮยีลด 2024B หามขายผูลงทุนรายยอย 
(K Fixed-Dated High Yield 2024B Fund Not for Retail Investors : KHY24B-UI) 

 
กองทุนนี้ไมถูกจํากัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป และลงทุนกระจุกตัวในตราสารท่ีมีความ
เส่ียงดานเครดิตและสภาพคลอง อีกท้ังผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา 3 ป 8 เดือนได ดังนั้น หาก
มปีจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก จึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีรับผล

ขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น 
 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 • กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ป 8 เดือน โดยไมตํ่ากวา 3 ป 7 เดือน และไมเกิน 3 ป 9 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 30 เมษายน 2564 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน – 31 มีนาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D2 (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ 
ท้ังท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนไดและตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได และตราสารหนี้ท่ี
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ โดยเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางสวนในตราสาร
หนี้ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคลอง ซึ่งจะมุงลงทุนในตราสารหนี้จากหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมในประเทศ
ตลาดเกิดใหมท่ัวโลก 
 

กองทุนหลักดังกลาวเปนกองทุนในกลุม Lombard Odier Funds IV ท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) และจัดต้ังและจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเปน
กองทุนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต
กฎหมายท่ีเก่ียวของของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge 
fund) 
 

กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลัก) แบงหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
ออกเปน Share Class ซ่ึงจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือและมูลคาคงเหลือ
ข้ันตํ่า โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูลงทุน 
หรือลักษณะอ่ืนๆ ท้ังนี้ กองทุนเปดเค ฟกซเดท ไฮยีลด 2024B หามขายผูลงทุนรายยอย จะลงทุนใน Share 
Class (USD) I D2 ซ่ึงเปน Share Class สําหรับผูลงทุนสถาบัน โดยมีการจายผลตอบแทนสมํ่าเสมอ และซ้ือ
ขายเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Share Class 
รวมท้ังสกุลเงินที่ลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการ
ดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะ
ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก หรือตราสาร
เทียบเทาเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. 
 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes หรือ SN) และ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

กองทุนรวมสาํหรับผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษเท่านั�น 

กองทุนรวมที�มีความเสี�ยงสูงหรือซบัซ้อน 
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นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 

Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ทั้งในและตางประเทศ
ได 
 

อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมทําธุรกรรมการขายหลักทรัพยที่ตองยืมมาเพื่อการสงมอบ (short sell) และ
ธุรกรรมการกูยืมเงิน หรือการทํา repo เพื่อประโยชนในการจัดการลงทุน 
 

บริษัทจัดการจะสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศลักเซมเบิรก ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากประเทศ
ลักเซมเบิรก โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปน
สําคัญ  
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
มีนโยบายไมจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศ	 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน	Lombard	Odier	Funds	IV	–	K	Income	2025,	(USD)	I	D2	(กองทุนหลัก)	ใน
อัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
	 ทั้งนี้	กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	(Derivatives)	เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงด้�น
อัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน	 รวมถึงอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	(Efficient Portfolio Management) และอ�จลงทุน
ในตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	(Structured	Note)
	 นอกจ�กนี้	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่มีอันดับคว�มน่�เช่ือถือตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถ
ลงทุนได้	และตร�ส�รหนี้ที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือทั้งในและต่�งประเทศ	ต�มที่
กฎหม�ย	ก.ล.ต.	กำ�หนด
	 กองทุนหลักมีนโยบ�ยลงทุนในพันธบัตร	 ตร�ส�รหนี้ที่จ่�ยดอกเบ้ียแบบคงที่หรือลอยตัว	
ตร�ส�รหนี้ระยะสั้นของภ�คเอกชน	และ/หรือภ�ครัฐ	และ/หรือองค์กรที่จัดตั้งหรือสนับสนุน
โดยรัฐบ�ลในกลุ่มประเทศตล�ดเกิดใหม่	 รวมถึงองค์กรที่รวมกลุ่มธุรกิจหรือทำ�ธุรกิจหลักอยู่ใน
กลุ่มประเทศตล�ดเกิดใหม่	ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตร�ส�รสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ	และอ�จ
ลงทุนเต็มจำ�นวนในเงินสดและตร�ส�รเทียบเท่�เงินสด	รวมถึงตร�ส�รหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย
เป็นหลักประกัน	 (Mortgage-backed	 securities)	 หรือตร�ส�รหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็น								
หลักประกัน	 (Asset-backed	 securities)	 ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ	 10	 ของก�รลงทุนใน
เงินสดและตร�ส�รเทียบเท่�เงินสด	 ทั้งนี้	 สัดส่วนก�รลงทุนในเงินสดและตร�ส�รเทียบเท่�
เงินสดจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ครบอ�ยุกองทุน		)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 เนื่องจ�กเป็นรอบบัญชีแรกจึงไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กรอบบัญชีก่อนหน้�

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ	ณ	วนัที	่ 30	กนัย�ยน	2564			
อยู่ที่	 -1.50%	ทั้งนี้กองทุนไม่มีดัชนีอ้�งอิง	 เน่ืองจ�กกองทุนลงทุนในกองทุนหลักที่เป็นกองทุน
แบบมอี�ยโุครงก�รและมกี�รบรหิ�รจดัก�รแบบ	buy-and-maintain	 เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนใน
อตัร�ทีเ่หม�ะสม	จงึไม่จำ�เป็นต้องเปรยีบเทยีบผลก�รดำ�เนนิง�นของกองทนุกบัตวัชีว้ดั

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี	เนื่องจ�กกองเพิ่งจัดตั้ง
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Fixed-Dated High Yield 2024B Fund Not for Retail Investors

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564/Performance as of 30 Sep 2021
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.)

*30/04/2021*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -1.50-1.98-1.50
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 9.8011.199.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/A N/A
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซ่ึงไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม

  Benchmark
   None. Since the Master fund has no benchmark and this fund is a fixed maturity fund managed by buy-and-hold strategy to seek
appropriate return.

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 ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

*		 ตัวชี้วัด

	 ไม่มี	 เนื่องจ�กกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนที่มีอ�ยุโครงก�ร	 โดยมีก�รบริห�รจัดก�รแบบ																

buy-and-hold	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตร�ที่เหม�ะสม

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ฟิกซ์เดท	ไฮยีลด์	2024B	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย



  7    

กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 2,120,126,066.73	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 322,873.27	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 1,834.47	
ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 25,546.75	
รวมสินทรัพย์	 2,120,476,321.22	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 158,277,050.16	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 837,205.22	
หนี้สินอื่น	 	 95,792.95	
รวมหนี้สิน		 159,210,048.33	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,961,266,272.89	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,991,171,741.41	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 (17,012.93)
	 บัญชีปรับสมดุล	 (29,888,455.59)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,961,266,272.89	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 9.8498	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 199,117,174.1405		
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน
 กองทุนเปิด
  Lombard Odier Funds        
	 	 	 LO	Funds	IV	-	K	Income	2025,	(USD)	I	D	2	 	 	 	6,426.09		 	64,240.92	(USD)	 	62,632.97	(USD)		2,120,126.07		 100.00
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 		2,120,126.07		 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,997,892,649.63  บาท)      2,120,126.07  100.00 
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 ร�ยได้เงินปันผล	 14,794,684.21	
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 77,672.44	
	 	 รวมร�ยได้	 14,872,356.65	
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 3,616,292.68	
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 166,801.73	
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 361,629.18	
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 29,791.52	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 27,403.53	
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 4,201,918.64	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 10,670,438.01	
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (54,429,116.30)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (158,277,050.16)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 (4,503,609.67)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 176,662,533.40	
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 (40,547,242.73)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได	้ (29,876,804.72)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 11,650.87	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (29,888,455.59)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 324,707.74		 	0.02	

	 เงินฝ�ก		 324,707.74		 	0.02	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 2,120,126,066.73		 	108.10	

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 2,120,126,066.73		 	108.10	

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (158,277,050.16)	 (8.07)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (158,277,050.16)	 (8.07)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (907,451.42)	 (0.05)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,961,266,272.89  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 	0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 	324,707.74	 0.02		
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 	0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 322,629.74
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 	2,078.00

 
                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	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (158,277,050.16)	 -8.07%	 31	ม.ค.	2568	 (158,277,050.16)	
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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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		  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  เมษายน  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 3,616.29 0.18

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 166.80 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 361.63 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 68.85 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 4,213.57 0.21

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KHY24B

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	



กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

16  

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

	 	 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
 -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




