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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เอเชีย แปซิฟก บอนด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2565

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	 เอเชีย	แปซิฟิก	
บอนด์	(K	Asia	Pacific	Bond	Fund:	K-APB)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วน
ก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	 1	 ธันว�คม	 2564	 ถึงวันที่													
31	พฤษภ�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	ทุกท่�น	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�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888



  1    

กองทุนเปดเค เอเชีย แปซิฟก บอนด  
K Asia Pacific Bond Fund : K-APB 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 ธันวาคม 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม – 30 พฤศจิกายน 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ LO Funds – 
Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเนนลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ท่ีจายดอกเบ้ียใน
อัตราคงท่ีหรือลอยตัว และหุนกูแปลงสภาพ (Convertible bonds) ซึ่งออกโดยภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการ
ดําเนินกิจการในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเปนหลัก กองทุนหลักเปนกองทุนในกลุม Lombard Odier 
Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และจัดต้ังและจัดการโดย Lombard Odier 
Funds (Europe) S.A. รวมถึงเปนกองทุนท่ีจัดต้ังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศลักเซมเบอรก (Luxembourg) 
ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเปน
กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund)  
 

LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลัก) แบงหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
ออกเปนคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือและมูลคาคงเหลือ
ข้ันตํ่า โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบัติของผูลงทุน หรือลักษณะอ่ืนๆ ท้ังนี้ กองทุนเปดเค 
เอเชีย แปซิฟก บอนด จะลงทุนใน Class NA (Class สําหรับผูลงทุนสถาบันและไมจายเงินปนผล)) ซ่ึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญและถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศลักเซมเบิรก โดยใชสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) เปนสกุลเงินหลัก ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน
ของกองทุนหลักในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิรก และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลัง 
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปน
สําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วัน ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยและ
ทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย 
ก.ล.ต. กําหนด  
 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes หรือ SN) และ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจาย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอย
กวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ  
 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) ท้ังในและ
ตางประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
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นโยบายปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอย
ละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 
มีนโยบายไมจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2565

	 กองทุนเปิดเค	เอเชีย	แปซิฟิก	บอนด์มีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศไม่น้อย 
กว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ		
กองทุน	LO	Funds	-	Asia	Value	Bond	-	USD	(กองทุนหลัก)	ในอัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินของกองทุน	ซึ่งกองทุนดังกล่�วเป็นกองทุนใน
กลุ่ม	LO	Funds	ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก	และจัดตั้งและจัดก�รโดย	Lombard	
Odier	 Investment	Managers	กองทุนหลักอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกัน
คว�มเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Efficient Portfolio Management) 
และกองทุนหลักอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	 (Structured	products)	ทั้งนี้	 กอง
ทุนเปิดเค	 เอเชีย	แปซิฟิก	บอนด์	อ�จลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยง
เท่�นั้น	และกองทุนเปิดเค	เอเชีย	แปซิฟิก	บอนด์	อ�จลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
ก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	 ท้ังน้ี	กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ย
ล่วงหน้�	(Derivatives)	โดยในสภ�วก�รณ์ปกติ	กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อ
ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่�ร้อยละ	75	ของมูลค่�เงินลงทุนใน
ต่�งประเทศ		
	 ณ	วันที่	31	พฤษภ�คม	2565	กองทุนมีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	LO	Funds	-	
Asia	Value	Bond	–	USD	(กองทุนหลัก)	ประม�ณร้อยละ	100	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	และ
ร้อยละ	0	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	 เป็นเงินฝ�กธน�ค�ร	และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นก�รดำ�รง
สภ�พคล่องของกองทุน

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน	LO	Funds	 -	Asia	Value	Bond	 -	USD	 (กองทุนหลัก)	
ประม�ณร้อยละ	100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	พฤษภ�คม	2565	เทียบกับสัดส่วน
ประม�ณร้อยละ	100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2564		ในขณะที่กองทุน
มีก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้ระยะสั้น	ณ	วันที่	31	พฤษภ�คม	2565		คิดเป็นอัตร�ส่วน
ประม�ณร้อยละ	 0	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	 0		
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2564โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�
ป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	95.90	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	
31	 พฤษภ�คม	 2565	 เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	 96.81	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 ณ						
วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2564
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี	31	พฤษภ�คม	2565	
อยู่ท่ี	-1.89%		

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นในรอบระยะเวล�	1	ปี	และผลตอบแทนจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นในรอบระยะเวล�	 5	ปี	ณ	วันที่	 31	พฤษภ�คม	2565	อยู่ที่	 -18.98%	และ	
3.54%	 ต�มลำ�ดับ	 โดยมีค่�คว�มผันผวนระยะเวล�	 5	 ปี	 (Fund	 Volatility)	 ณ	 วันที่																				
31	พฤษภ�คม	2565	อยู่ที่	10.12%				
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
Fund Performance of K Asia Pacific Bond 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 -5.384.5315.45-5.790.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 5.1510.102.312.700.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/AN/AN/A
*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 พฤษภาคม 2565/Performance as of 31 May 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.)

*07/12/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -1.89-3.77-19.32-14.91-8.13-14.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 6.047.146.526.507.306.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/A N/A

  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักท่ีไม่มีดัชนีชี้วัด

  Benchmark
   There is no benchmark for K-APB since the Master Fund is not actively managed against any benchmark.

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



  7    

91.81 

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

12/60 6/61 12/61 6/62 12/62 6/63 12/63 6/64 12/64

 

 

 

 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 พฤษภ�คม 2565

*		 ตัวชี้วัด

	 ไม่มี	เนื่องจ�กกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ไม่มีดัชนีชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	เอเชีย	แปซิฟิก	บอนด์
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กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภ�คม 2565
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 1,683,661,035.53	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 25,057,532.01	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 6,840,000.00	
	 จ�กดอกเบี้ย	 24,070.85	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 1,014,265.38	
รวมสินทรัพย	์ 1,716,596,903.77	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 42,553,587.19	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	10,491,209.02	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,372,930.05	
หนี้สินอื่น	 	 36,624.93	
รวมหนี้สิน		 	54,454,351.19	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,662,142,552.58	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,810,398,000.31	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 177,153,356.70	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	(325,408,804.43)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 	1,662,142,552.58	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 9.1810	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 181,039,800.0312
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กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภ�คม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

   
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
   

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  Lombard Odier Funds        

	 	 	 Lombard	Odier	Funds	SICAV-Asia	Value	Bonds	

	 	 	 		SHS	N	USD	Unhedged-Capitalisation	 	 	 354.95	 56,703.19	(USD)	 49,229.85	(USD)	 1,683,661.04	 100.00

 รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 16,833,661.04	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ÃÒ¤Ò·Ø1,768,612,246.93 บ�ทºÒ·)      1,683,661.04 100.00
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กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2565 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 28,824.38	
										รวมร�ยได้	 	28,824.38	
ค่�ใช้จ่�ย       
	 	ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 7,845,623.71	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	292,903.33	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 418,433.24	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 54,849.34	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 34,260.16	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	8,646,069.78	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (8,617,245.40)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (26,518,259.53)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (292,375,180.73)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 		(78,709,390.00)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	82,859,115.53	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	6,656,092.39	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	822,973.41	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	(307,264,648.93)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	(315,881,894.33)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	4,829.81	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (315,886,724.14)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภ�คม 2565

 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 24,468,323.33	 1.47

	 เงินฝ�ก		 24,468,323.33	 1.47

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 1,684,274,315.06	 101.33

 ประเทศลักเซมเบอร์ก

	 	 หน่วยลงทุน	 1,683,661,035.53	 101.29

 ประเทศสหรัฐอเมริก�

	 	 เงินฝ�ก	 613,279.53	 0.04

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (41,539,321.81)	 (2.50)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (41,539,321.81)	 (2.50)

≠≠สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (5,060,764.00)	 (0.30)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 1,662,142,552.58 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.34%
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 						25,081,602.86	 1.51
	 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	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	Morgan	Chase	Bank,	N.A.	 	 N/A	 Aa3,P-1	 	 613,279.53
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 492,697.26
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 N/A	 AA(tha)	 	 23,975,626.07

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (257,746.15)	 -0.02%	 29	มิ.ย.	2565	 (257,746.15)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	257,746.15		 0.02%	 29	มิ.ย.	2565	 	257,746.15	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,511,401.54)	 -0.33%	 29	มิ.ย.	2565	 (5,511,401.54)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,134,207.69)	 -0.07%	 29	มิ.ย.	2565	 (1,134,207.69)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	630,115.38		 0.04%	 29	มิ.ย.	2565	 	630,115.38	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (233,392.37)	 -0.01%	 27	ก.ค.	2565	 (233,392.37)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,015,933.90)	 -0.18%	 27	ก.ค.	2565	 (3,015,933.90)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (257,392.37)	 -0.02%	 27	ก.ค.	2565	 (257,392.37)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (70,197.46)	 0.00%	 27	ก.ค.	2565	 (70,197.46)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,671,056.78)	 -0.10%	 27	ก.ค.	2565	 (1,671,056.78)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,538,974.58)	 -0.09%	 27	ก.ค.	2565	 (1,538,974.58)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,772,490.68)	 -0.11%	 17	ส.ค.	2565	 (1,772,490.68)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (700,389.83)	 -0.04%	 17	ส.ค.	2565	 (700,389.83)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (6,215,676.92)	 -0.37%	 28	ก.ย.	2565	 (6,215,676.92)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,162,615.38)	 -0.43%	 26	ต.ค.	2565	 (7,162,615.38)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (507,261.54)	 -0.03%	 26	ต.ค.	2565	 (507,261.54)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,792,750.00)	 -0.11%	 23	พ.ย.	2565	 (1,792,750.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (9,108,346.15)	 -0.55%	 18	ม.ค.	2566	 (9,108,346.15)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,603,753.85)	 -0.10%	 15	ก.พ.	2566	 (1,603,753.85)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	126,403.85		 0.01%	 15	มี.ค.	2566	 	126,403.85	

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ 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�เช่ือถือ	 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�เช่ือถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง	
ท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ดี		 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ 
ก�รชำ�ระหน้ีน้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�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�รจะไม่ได้รับก�ร 
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร						
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ			
ในก�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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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	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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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ธันวาคม  ถึงวนัที  พฤษภาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 7,845.62 0.40

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 292.90 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 418.43 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 93.94 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 8,650.90 0.43

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

หนา้ที  / KAPB



กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 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

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 -ไม่มี-

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-




