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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เอเชียน สมอลเลอร หุนทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2565



กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2565

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	เอเชียน	สมอลเลอร์	
หุ้นทุน	 (K	Asian	Smaller	Companies	 Equity	 Fund	 :	 K-ASIA)	 เพื่อร�ยง�นผลก�ร									
ดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่												
1	พฤศจิก�ยน	2564	ถึงวันที่	30	เมษ�ยน	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
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กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 
K Asian Smaller Companies Equity Fund : K-ASIA 

  
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 8 พฤศจิกายน 2556 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller 
Companies (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Franklin Templeton Investment Funds ที่จดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งและจัดการโดย Templeton Asset Management Ltd. รวมถึงเป็นกองทุนที่
จั ดตั้ งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge 
fund)  
 

บริษัทจัดการจะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะ
ส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป กองทุนหลักจะลงทุนในรูปของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน Templeton Asian Smaller Companies ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
ส าหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต  
 

โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความ
เสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น  
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นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment 
grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น  
 

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 
วันท าการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน กองทุนอาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศและ
กองทุนหลักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดไว้ข้างต้นได้ 
 
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของก าไรสะสม
หรือก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมี
ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2565

	 กองทุนมีนโยบ�ยท่ีจะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	 Templeton	 Asian					
Smaller	Companies	 (กองทุนหลัก)	 ในอัตร�ส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	
ของมูลค่�ทรัพย์สินของกองทุน	 ซ่ึงกองทุนดังกล่�วเป็นกองทุนในกลุ่ม	 Franklin	 Templeton						
Investment	Funds	 ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก	และจัดต้ังและจัดก�รโดย	Templeton	
Asset	Management	Ltd.	รวมถึงเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังต�มระเบียบของ	UCITS	(Undertakings	
for	Collective	Investment	in	Transferable	Securities)	ภ�ยใต้กฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องของประเทศ
ลักเซมเบอร์ก	 (Luxembourg)	 ซ่ึงเป็นสม�ชิกส�มัญของ	 International	 Organizations	 of							
Securities	 Commission	 (IOSCO)	 โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	 (hedge	
fund)	 	 และอ�จลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ขัดต่อ		
กฎหม�ย	 ก.ล.ต.	 โดยในสภ�วก�รณ์ปกติ	 กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพ่ือป้องกัน
คว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่�ร้อยละ	75	ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ	อย่�งไร
ก็ดี	 ในกรณีท่ีสภ�วก�รณ์ไม่ปกติ	กองทุนอ�จพิจ�รณ�ป้องกันคว�มเส่ียงต�มดุลพินิจของผู้จัดก�ร
กองทุน	 ยกตัวอย่�งเช่น	 กรณีท่ีค่�เงินบ�ทต่อดอลล�ร์สหรัฐอ่อนค่�ลงอย่�งต่อเน่ืองจนอ�จส่ง			
ผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่�งม�ก	กองทุนอ�จป้องกันคว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนน้อยกว่�
ร้อยละ	75	ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ	หรือกรณีท่ีค่�เงินบ�ทต่อดอลล�ร์สหรัฐแข็งค่�ข้ึน
อย่�งต่อเน่ืองจนอ�จส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่�งม�ก	กองทุนอ�จป้องกันคว�มเส่ียงด้�น
อัตร�แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 90	 ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ	 หรือกรณีท่ีมีก�ร
เปล่ียนแปลงนโยบ�ยก�รเงินซ่ึงค�ดว่�จะส่งผลกระทบต่อค่�เงินในระยะย�ว	กองทุนอ�จพิจ�รณ�
ป้องกันคว�มเส่ียงต�มดุลพินิจของผู้จัดก�รกองทุน	เป็นต้น	
	 ณ	วันท่ี	30	เมษ�ยน	2564	กองทุนมีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	Templeton	Asian	
Smaller	Companies	ประม�ณร้อยละ	100	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	และร้อยละ	0	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิ	เป็นเงินฝ�กธน�ค�ร	สินทรัพย์อ่ืนๆ	เพ่ือก�รดำ�รงสภ�พคล่องของกองทุนและมูลค่�
ของสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียง
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ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน	Templeton	Asian	Smaller	Companiesประม�ณร้อยละ	
100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	29	เมษ�ยน	2565	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	100	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	29	ตุล�คม	2564	ในขณะที่กองทุนมีก�รลงทุนในเงินฝ�กและ
ตร�ส�รหนี้ระยะสั้น	ณ	วันท่ี	 29	 เมษ�ยน	2565	 คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	0	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	0		ณ	วันที่	29	ตุล�คม	2564		
โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเส่ียงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	 93.44	 ของ
สินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	29	เมษ�ยน	2565	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	92.58	ของ
สินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	29	ตุล�คม	2564

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนรอบระยะเวล�	1	 ปี	และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้
กองทนุ	จนถงึวนัที	่ 29	 เมษ�ยน	2565	ที	่ -6.63%	และ	4.82%	ต�มลำ�ดบั	ขณะทีอ้่�งองิของ		
กองทนุ	ดชัน	ีMSCI	AC	Asia	ex-Japan	Small	Cap	ปรบัด้วยต้นทนุก�รป้องกนัคว�มเสีย่งด้�น
อตัร�แลกเปลีย่นมผีลตอบแทนที	่-5.35%	และ	5.61%	ต�มลำ�ดบั	ทัง้นีก้องทนุมผีลตอบแทนจ�ก
ก�รดำ�เนนิง�นตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิ	1.28%	และ	0.79%	ต�มลำ�ดบั	

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
	 กองทนุหลกัมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	1	 ปี	และ	5	 ปี	ณ	วนัที	่ 31	
มีน�คม	2565	อยูท่ี	่ 2.20%	และ	7.03%	ต�มลำ�ดบั	ขณะทีด่ชันอ้ี�งองิของกองทนุหลกั	MSCI	
AC	Asia	ex-Japan	Small	Cap	มผีลตอบแทนอยู่ที	่2.61%	และ	7.87%	ต�มลำ�ดบั	โดยกองทนุ
หลกัมค่ี�คว�มผนัผวนระยะเวล�	5	ปี	(Fund	Volatility)	ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2565	อยูท่ี	่18.69%	
ต่อปี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
Fund Performance of K ASIAN SMALLER COMPANIES EQUITY 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 27.467.741.80-14.1730.612.91-3.468.433.75
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 23.3925.825.19-19.7230.68-1.640.193.800.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 15.6826.8811.0613.397.1412.2213.488.509.04
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.1224.2110.0513.777.4813.0217.267.967.77
*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 29 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 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.)

*08/11/2013

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.822.531.90-6.63-14.32-10.43-14.95
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.616.3710.71-5.35-9.45-4.66-10.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 14.8316.9419.9316.7518.1020.5719.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 14.3915.4917.8014.7316.0419.7118.34

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
Fund Performance of K ASIAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ
• ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำสัญญา
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

*โดยก่อนวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 75 และดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap 
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนประมาณ
ร้อยละ 25 และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564

  Benchmark
   Benchmark is 
• 75% of MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net Index  adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net Index  converted to Thai Baht on the calculation date.
 
* Prior to 16 February 2021, the Fund's benchmark was the composite index of 75% of MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index adjusted by cost
of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date and 25% of MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index  converted to Thai Baht
on the calculation date. The previous and current benchmarks are geometrically linked together.
 
 
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
Fund Performance of K ASIAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ
• ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำสัญญา
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

*โดยก่อนวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 75 และดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap 
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนประมาณ
ร้อยละ 25 และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564

  Benchmark
   Benchmark is 
• 75% of MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net Index  adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net Index  converted to Thai Baht on the calculation date.
 
* Prior to 16 February 2021, the Fund's benchmark was the composite index of 75% of MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index adjusted by cost
of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date and 25% of MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index  converted to Thai Baht
on the calculation date. The previous and current benchmarks are geometrically linked together.
 
 
 

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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เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่29 เมษ�ยน 2565

*ตัวชี้วัด
	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ
	 •	ดัชนี	MSCI	AC	Asia	ex-Japan	Small	Cap	USD	Net	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน	
เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ต�มสัดส่วนก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน
ประม�ณร้อยละ	75	
	 •	ดัชนี	MSCI	AC	Asia	ex-Japan	Small	Cap	USD	Net		ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	
วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ต�มสัดส่วนที่ไม่ได้ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	25
	 *โดยก่อนวันที่	 16	กุมภ�พันธ์	2564	กองทุนใช้ดัชนี	MSCI	AC	Asia	ex-Japan	Small	Cap	ปรับด้วยต้นทุนก�ร
ป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท
	 ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ต�มสัดส่วนก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	75	
และดัชนี	MSCI	AC	Asia	ex-Japan	Small	Cap	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณ
ผลตอบแทน	ต�มสัดส่วนที่ไม่ได้ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	25	และได้เชื่อมต่อกับ
ดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่	16	กุมภ�พันธ์	2564

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	เอเชียน	สมอลเลอร์	หุ้นทุน

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2565
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 867,954,285.80	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 	17,114,762.11	
	 จ�กดอกเบี้ย	 1,986.05	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 281,310.00	
รวมสินทรัพย	์ 885,352,343.96	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	23,536,883.81	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 125,370.79	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,075,831.62	
หนี้สินอื่น	 	 35,543.63	
รวมหนี้สิน 	 24,773,629.85	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 860,578,714.11	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 807,996,954.49	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 158,930,189.14	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (106,348,429.52)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 860,578,714.11	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.6507	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)		 80,799,695.4488



  9    

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 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

  Templeton Asset Management ltd.(FRANK TEMP INV AS SM-IA$)       

	 	 	 Templeton	Asian	Smaller	Companies	Fund	-	I(acc)	USD	 	 406.79	 21,813.72	(USD)	 25,371.36	(USD)	 867,954.29	 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 867,954.29	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 693,404,645.40 บ�ท)      867,954.29 100.00
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กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2565  
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 	4,542.48	
										รวมร�ยได้	 4,542.48	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 6,157,672.90	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	141,113.32	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 384,854.56	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 39,671.33	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 107,463.66	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 6,830,775.77	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (6,826,233.29)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	21,145,329.98	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(159,605,508.88)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(40,502,030.00)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 23,810,650.15	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	(2,105,637.41)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	19,675,611.68	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (137,581,584.48)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (144,407,817.77)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 		681.52	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	(144,408,499.29)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 17,116,748.16	 1.99

 เงินฝ�ก 	 17,116,748.16	 1.99

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 867,954,285.80	 100.85

  ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 867,954,285.80	 100.85

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (23,255,573.81)	 (2.70)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (23,255,573.81)	 (2.70)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (1,236,746.04)	 (0.14)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 860,578,714.11 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A 
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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	 	 17,116,748.16	 1.99
	 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	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 204,459.44
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA-(tha)	 	 16,912,288.72

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 132,670.00	 0.02%	 23	พ.ค.	2565	 132,670.00

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,365,710.00)	 -0.27%	 23	พ.ค.	2565	 (2,365,710.00)	

	 	 Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (442,070.00)	 -0.05%	 23	พ.ค.	2565	 (442,070.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 148,640.00	 0.02%	 23	พ.ค.	2565	 148,640.00

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,049,632.50)	 -0.35%	 14	มิ.ย.	2565	 (3,049,632.50)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (897,525.00)	 -0.10%	 12	ก.ค.	2565	 (897,525.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,686,440.00)	 -0.31%	 12	ก.ค.	2565	 (2,686,440.00)	

	 	 Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,213,571.06)	 -0.26%	 8	ส.ค.	2565	 (2,213,571.06)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (70,611.70)	 -0.01%	 13	ก.ย.	2565	 (70,611.70)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,323,239.36)	 -0.27%	 13	ก.ย.	2565	 (2,323,239.36)

	 	 Plc.

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,597,577.87)	 -0.19%	 17	ต.ค.	2565	 (1,597,577.87)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (597,952.51)	 -0.07%	 15	พ.ย.	2565	 (597,952.51)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (640,546.09)	 -0.07%	 15	พ.ย.	2565	 (640,546.09)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (684,217.88)	 -0.08%	 15	พ.ย.	2565	 (684,217.88)

	 	 Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (334,108.94)	 -0.04%	 15	พ.ย.	2565	 (334,108.94)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.		 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,029,841.90)	 -0.24%	 19	ธ.ค.	2565		 (2,029,841.90)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,382,143.46)	 -0.28%	 9	ม.ค.	2566	 (2,382,143.46)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,221,695.53)	 -0.14%	 9	ม.ค.	2566	 (1,221,695.53)

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



กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

14  

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�เช่ือถือขั้นป�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�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 ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

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�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�มเสี่ยงในระดับตำ่�	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	 แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่ง
แวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�	และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
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-	
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.30	 0.35	 0.40	 0.20	 0.35	 0.25	

วัน XD	 	30/4/57	 31/7/57	 30/4/58	 1/8/59	 31/10/59	 2/5/60	 31/7/60

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/5/57	 14/8/57	 14/5/58	 11/8/59	 14/11/59	 12/5/60	 11/8/60

ครั้งที	่ 	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.20	 0.20		 0.30	 0.20	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	31/10/60	 31/1/61	 30/4/61	 30/4/62	 1/2/64	 30/4/64	 2/8/64

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/11/60	 14/2/61	 14/5/61	 14/5/62	 15/2/64	 14/5/64	 13/8/64

ครั้งที	่ 	 15	 รวม
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 3.80	

วัน XD	 	1/11/64	

วันจ่�ยเงินปันผล	 	12/11/64	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 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-




