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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิรน หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มีนาคม 2565  



กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors :     
K-ART) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของ  
กองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำาหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนท่ีมิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทานั้น 
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน 

 
กองทุนเปดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิรน หามขายผูลงทุนรายยอย 

(K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors : K-ART)  
 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 ตุลาคม 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ BSF 
Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD  (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉล่ีย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายมุงสราง
ผลตอบแทนท่ีเปนบวก (positive absolute return) ท้ังในสภาวะตลาดหุนปรับตัวเพ่ิมขึ้นและลดลง ผานการ
ลงทุนในหุนและ/หรือตราสารอนุพันธเพื่อการลงทุนในประเทศแถบทวีปอเมริกา (North and South Americas) 
ซ่ึงกองทุนหลักดังกลาวเปนกองทุนในกลุม BlackRock Strategic Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก 
(Luxembourg) และจัดต้ังและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. รวมถึงเปนกองทุนท่ีจัดต้ังตาม
ระ เบี ยบ ขอ ง  UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ าย ใต
กฎหมายท่ีเก่ียวของของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge 
fund) 

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (กองทุนหลัก) แบงหนวยลงทุนท่ีเสนอ
ขายออกเปนคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือและมูลคา
คงเหลือข้ันตํ่า โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู
ลงทุน หรือลักษณะอ่ืนๆ ท้ังนี้ กองทุนเปดเค อิควิต้ีแอบโซลูทรีเทิรน หามขายผูลงทุนรายยอย จะลงทุนใน Class 
I2 (สําหรับผูลงทุนสถาบัน) ซ่ึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน โดยคํานึงถึง
และรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศลักเซมเบิรก โดยใชสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) เปนสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินโดยใชสกุล
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) เปนสกุลเงินหลัก ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําส่ังซ้ือขายหนวย
ลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิรก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินใน
ภายหลัง โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุน
เปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วัน
ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหง
หนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจายของกองทุน รวมถึง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 75 
ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ทั้งในและตางประเทศ 
ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพย ท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย (Unlisted) เวนแตเปนหุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได 
อยางไรก็ตาม กองทุนไมไดรับประกันผลตอบแทนและมีโอกาสขาดทุนได 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนใน
ตางประเทศ 
  
นโยบายการจายเงินปนผล 
ไมมนีโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BSF 
Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายมุ่ง
สร้าง ผลตอบแทนที่เป็ นบวก (positive absolute return) ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นและ      
ลดลง ผ่านการลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุนในประเทศแถบทวีปอเมริกา (North 
and South Americas) ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม BlackRock Strategic Funds ที่     
จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบอร์ก (Luxembourg) และจดัตัง้และจดัการโดย BlackRock (Luxembourg) 
S.A. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็น  
กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือ เพื่อลดค่าใช้
จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตรา       
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี ้ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถือตำา่กว่าทีส่ามารถลงทนุได้ (Non  
- Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)   
ทั้งใน และต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำาหนด อย่างไรก็ตามกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์    
สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ดำาเนินการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุน้ สามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในขณะที่กองทุนลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกองทุน
มีการทำาสัญญาป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90.56 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ     
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.66ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ วันที่         
31 มีนาคม 2564
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ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่  
-1.02%  

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 
5.15% โดยกองทุนหลักมีค่าผันผวนเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 4.95% 



กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

6  

กก  
Fund Performance of K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors

 : %  (% p.a.)(1) ก/Calendar Year Performance
/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ก/Fund Return 9.68-3.120.47-0.45-2.12
/Benchmark Return N/AN/A-1.001.06-0.45
 (Standard deviation) ก/Fund Standard Deviation 6.516.003.855.395.02
 (Standard deviation) /Benchmark Standard Deviation N/AN/A1.051.170.78
*S กกก/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ก   31  2565/Performance as of 31 Mar 2022

Year to 3  6  1  3  5  10  Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% )(% )(% )(% )
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*06/10/2017

ก/Fund Return 1.022.288.774.770.610.61
/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A N/A
 (Standard deviation) ก (% )/Fund Standard Deviation (% p.a.) 5.575.816.577.356.596.59
 (Standard deviation)  (% )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/A N/A

  
    

  Benchmark
   The Fund has no benchmark.

กก ก /Past performance is not indicative of future results.
กกกกกกกก/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

*  ตัวชี้วัด
 ไม่มีดัชนีชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565    

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 187,823,623.72 
เงินฝากธนาคาร 3,549,495.63 
ลูกหนี้   
 จากการขายสินทรัพย์  998,700.00 
 จากดอกเบี้ย 288.83 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 1,303,150.90 
ลูกหนี้อื่น 127,814.96 
รวมสินทรัพย ์ 193,803,074.04 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์  1,467,912.29 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,010,140.08 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  237,557.75 
หนี้สินอื่น 5,072.72 
รวมหนี้สิน 2,720,682.84 
สินทรัพย์สุทธ ิ 191,082,391.20 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 182,575,100.57 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 25,620,840.85 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน (17,113,550.22)
สินทรัพย์สุทธิ 191,082,391.20 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.4659 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 18,257,510.0568 
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กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

 
 

 จำานวนเงินต้น/ 
มูลค่าที่ตราไว้

 เงินตรา 
มูลค่ายุติธรรม

 
% 

 
 จำานวนหน่วย 

(,000)
 ต่างประเทศ   

บาท (,000)
 

เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  BlackRock Global Funds

    BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund Class I2   49.10   5,177,215.50 (USD)  5,642,043.37 (USD)  187,823.62   100.00 

รวมหน่วยลงทุน      187,823.62   100.00 

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 170,068,305.54 บาท)      187,823.62   100.00 



กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

  บาท                

รายได้                   
     รายได้ดอกเบี้ย 1,074.75 
          รวมรายได้ 1,074.75 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,225,900.49 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 30,647.53 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 49,036.03 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  47,368.38 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 15,096.89 
          รวมค่าใช้จ่าย 1,368,049.32 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ (1,366,974.57)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     รายได้อื่น 282,109.69 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6,658,144.31 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5,798,660.63 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ (8,373,303.00)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ 14,965,747.06 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (859,498.32)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (5,583,477.12)
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 12,888,383.25 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 11,521,408.68 
หัก ภาษีเงินได้ 161.23 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  11,521,247.45 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,549,784.46   1.86 

 เงินฝาก  3,549,784.46   1.86 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 188,688,297.85   98.75 

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

  หน่วยลงทุน  187,823,623.72   98.29 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (164,761.39) (0.09)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (164,761.39) (0.09)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (126,255.59) (0.07)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 191,082,391.20  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.14% 



กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   3,549,784.46   1.86 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน   
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)   2,632.65 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต  N/A AA-(tha)   3,547,151.81 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (416,351.25) -0.22% 25 เม.ย. 2565 (416,351.25)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  52,870.00  0.03% 25 เม.ย. 2565  52,870.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  26,435.00  0.01% 25 เม.ย. 2565  26,435.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  66,087.50  0.03% 25 เม.ย. 2565  66,087.50 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  79,305.00  0.04% 25 เม.ย. 2565  79,305.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  39,652.50  0.02% 25 เม.ย. 2565  39,652.50 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  6,608.75  0.00% 25 เม.ย. 2565  6,608.75 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  26,435.00  0.01% 25 เม.ย. 2565  26,435.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  59,478.75  0.03% 25 เม.ย. 2565  59,478.75 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  19,826.25  0.01% 25 เม.ย. 2565  19,826.25 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  19,826.25  0.01% 25 เม.ย. 2565  19,826.25 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  19,826.25  0.01% 25 เม.ย. 2565  19,826.25 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (15,422.75) -0.01% 9 พ.ค. 2565 (15,422.75)

  Bank Pcl.

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart  AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  162,795.74  0.09% 9 พ.ค. 2565  162,795.74

  Bank Pcl.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (497,865.25) -0.26% 6 มิ.ย. 2565 (497,865.25)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  499,376.05  0.26% 11 ก.ค. 2565  499,376.05 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (55,996.55) -0.03% 1 ส.ค. 2565 (55,996.55)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  680.60  0.00% 1 ส.ค. 2565  680.60

  Bank Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  223,947.25  0.12% 12 ก.ย. 2565  223,947.25 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (64,769.35) -0.03% 3 ต.ค. 2565 (64,769.35)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (417,507.14) -0.22% 7 พ.ย. 2565 (417,507.14)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย   
ซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว 
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว    
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ 
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำาหรับอันดับ       
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่   
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ 
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า       
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 1,225.90 0.53

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 30.65 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 49.04 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 47.37 0.02

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 13.57 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 1.69 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 1,368.21 0.59

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

หนา้ที  / KART
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค อิควิต้ีแอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




