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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มกราคม 2566  



กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้  
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล               
โวลาติลิตี้” (K Asia Controlled Volatility Fund : K-ASIACV) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงาน
ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2566
 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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กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิต้ี 
K Asia Controlled Volatility Fund : K-ASIACV 

 
การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี ้
 1. ชนิดสะสมมลูค่า : K-ASIACV-A(A) 

2. ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-ASIACV-C(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย) 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 27 สิงหาคม 2563 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะน าเงินลงทุนส่วน
ใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายเน้นลงทุนในตรา
สารแห่งทุน และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จด
ทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสารมีการด าเนินธุรกิจหรื อ
ดังกล่าวตั้งถ่ินฐานหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใด
กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะควบคุมความ
ผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลา
ที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
ไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่า เพื่อให้ความผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น  
 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)   
 

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหนี้
ก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย infra หน่วย property หน่วย private equity ตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ ตราสาร Basel III รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้น
แต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้  
 

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ และกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ จะ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
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นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินจิของ

ผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
K-ASIACV-A(A)  ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
K-ASIACV-C(A)  ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำาเงิน
ลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบาย
เน้นลงทนุในตราสารแห่งทนุ และ/หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุและ/หรอืตราสารแห่งหนี ้และ/หรอืหลกัทรัพย์
ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสาร
ดงักล่าวมกีารดำาเนนิธรุกจิหรอืต้ังถิน่ฐานหรอืมภูีมลิำาเนาอยูใ่นภูมภิาคเอเชยี ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในกองทนุ
รวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ กองทนุจะควบคมุความผนัผวนของกองทนุโดยจะปรบัสดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกอง
ทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความ
ผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณา
ปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเส่ียงตำ่ากว่า เพ่ือให้ความ
ผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น กองทุนและกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Asia 
Opportunity Fund - Z Shares ประมาณร้อยละ 30.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการลงทุนในกองทุน 
LO Funds - Asia High Conviction, (USD), N Class A ประมาณร้อยละ 31.16 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
นอกจากนี้กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Allianz HKD Income Class AT Accumulation ประมาณร้อยละ 
0.53 ของมูลค่า และมีการลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ประมาณร้อยละ 0.0002 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเทียบกับสัดส่วน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน LO Funds 
- Asia High Conviction,(USD),N Class A ประมาณร้อยละ 22.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่กองทุน
มกีารลงทนุในกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund - Z Shares ประมาณ
ร้อยละ 72.46 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ินอกจากนีก้องทนุมกีารลงทนุในกองทนุ Allianz HKD Income Class 
AT Accumulation ประมาณร้อยละ 0.06 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิและมกีารลงทนุในกองทนุเปิดเค ตราสาร
หนี้ระยะสั้น (K-SF) ประมาณร้อยละ 0.0002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
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ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 
อยู่ที่ -16.16% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD ปรับด้วย
ต้นทนุการป้องความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่น ท่ีมผีลตอบแทนในช่วงเวลาเดยีวกนัอยูท่ี ่-1.29% โดยกองทนุ
มีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตำ่ากว่าดัชนีอ้างอิง 14.87% ในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 กองทุน LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N Class A มีผลตอบแทนจากการดำาเนิน
งานรอบระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ –13.99% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI AC Asia ex Japan Net Total 
Return USD มีผลตอบแทนอยู่ที่ -10.29% โดยมีความผันผวนของกองทุนอยู่ที่ 19.96% ต่อปี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิต้ี-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Asia Controlled Volatility Fund-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -28.62-20.089.05
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -18.19-2.8413.63
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 29.5820.9015.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 21.9316.4713.92
*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 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023

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.)

*27/08/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -16.16-21.72-4.1319.144.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -1.29-10.162.9424.797.30
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 24.0928.8821.5817.9114.00
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.5521.8220.1621.0913.08

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิต้ี-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Asia Controlled Volatility Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 2 September 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* Prior to 2 September 2022, the Fund’s benchmark was MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิต้ี-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Asia Controlled Volatility Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 2 September 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* Prior to 2 September 2022, the Fund’s benchmark was MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ - A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2566

* ตัวชี้วัด
 • ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ    
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 10%
 * ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ - A ชนิดสะสมมูลค่า

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566    

  บาท                
  สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 2,028,531,479.16 
เงินฝากธนาคาร 36,180,556.26 
ลูกหนี้   
 จากการขายสินทรัพย์  49,432,500.00 
 จากดอกเบี้ย 12,069.77 
 จากสัญญาอนุพันธ์  104,429,507.41 
ลูกหนี้อื่น 22,714.89 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 1,731.39 
รวมสินทรัพย ์ 2,218,610,558.88 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 36,250,500.00 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 467,066.84 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,622,527.28 
หนี้สินอื่น 110,509.31 
รวมหนี้สิน 39,450,603.43 
สินทรัพย์สุทธ ิ 2,179,159,955.45 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,310,138,092.80 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 237,805,714.98 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน  (1,368,783,852.33)
สินทรัพย์สุทธ ิ 2,179,159,955.45 
 

 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำานวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดสะสมมูลค่า  2,179,159,955.45  331,013,809.2803  6.5832  



  9    

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด        

   กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป   0.32   3.66 0.00

  Allianz Global Investors Luxembourg        

   Allianz HKD Income Class AT (USD) Acc   34.29 347.91 (USD) 356.99 (USD) 11,764.66 0.58

  Lombard Odier Funds        

   Lo Funds – Asia High Conviction, (USD), N Class A   112.97 21,753.96 (USD) 20,609.72 (USD) 679,193.36 33.48

  Morgan Stanley Investment Manager        

   Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund – Z Shares 376.83 26,732.81 (USD) 20,235.96 (USD) 666,876.16 32.87

  SCHRODER INVESTMENTS LIMITED        

   Schroders ISF Emerging Asia C Acc USD Share Class  358.34 16,935.01 (USD) 20,351.80 (USD) 670,693.64 33.06

 รวมกองทุนเปิด      2,028,531.48 100.00

รวมหน่วยลงทุน      2,028,531.48 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,186,713,259.60 บาท)      2,028,531.48 100.00
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กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

  บาท                
รายได้
     รายได้ดอกเบี้ย 65,536.01 
          รวมรายได้ 65,536.01 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  13,521,371.81 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  225,356.52 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 450,713.19 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  60,493.39 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  93,528.99 
          รวมค่าใช้จ่าย  14,351,463.90 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ   (14,285,927.89)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     รายได้อื่น  104,794.43 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (979,028,484.87)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   991,894,570.97 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (139,026,310.00)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์   292,932,099.22 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  338,078,835.58 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (547,011,823.20)
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   (42,056,317.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ (56,342,245.76)
หัก ภาษีเงินได้  9,830.40 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้   (56,352,076.16)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 29,605,281.79   1.36 

 หน่วยลงทุน   

  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 3,655.76   0.00 

 เงินฝาก  29,601,626.03   1.36 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,035,118,823.40   93.39 

 ประเทศเยอรมน ี   

  หน่วยลงทุน 11,764,659.82   0.54 

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

  หน่วยลงทุน 2,016,763,163.58   92.55 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

  เงินฝาก 6,591,000.00   0.30 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 104,429,507.41 4.79

  สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 104,429,507.41 4.79

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 10,006,342.85 0.46

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,179,159,955.45  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 75.40%   
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น    36,192,626.03   1.66  
 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)   3,143,953.46 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต  N/A AA+(tha)   26,457,672.57 
2. เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase Bank, N.A.  N/A Aa3   6,591,000.00  
       
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA ป้องกันความเสี่ยง 3,472,180.33 0.16% 13 มี.ค. 2566 3,472,180.33

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,016,762.30 0.23% 13 มี.ค. 2566 5,016,762.30

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 37,710,947.39 1.73% 15 พ.ค. 2566 37,710,947.39

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 7,714,369.57 0.35% 3 ก.ค. 2566 7,714,369.57

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง 15,396,660.87 0.71% 3 ก.ค. 2566 15,396,660.87

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA ป้องกันความเสี่ยง 189,534.78 0.01% 7 ส.ค. 2566 189,534.78

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 456,692.93 0.02% 7 ส.ค. 2566 456,692.93

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,810,691.30 0.08% 7 ส.ค. 2566 1,810,691.30

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 9,531,679.35 0.44% 11 ก.ย. 2566 9,531,679.35

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 7,511,510.87 0.34% 11 ก.ย. 2566 7,511,510.87

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 10,213,224.46 0.47% 30 ต.ค. 2566 10,213,224.46

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 4,911,228.26 0.23% 27 พ.ย. 2566 4,911,228.26

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AAA ป้องกันความเสี่ยง 494,025.00 0.02% 8 ม.ค. 2567 494,025.00

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  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“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 มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
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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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก
 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 



กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิต้ี
สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566

  1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  2. บลจ. กสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




