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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ไดนามิก ตราสารหนี้      
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2565



กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ไดน�มิก	ตร�ส�รหน้ี	
(K	Dynamic	Fixed	 Income	Fund:	K-DFIXED)”	 เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลัง
สัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	29	 มีน�คม	2565	 ถึงวันท่ี	
31	สิงห�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	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 
(K Dynamic Fixed Income Fund : K-DFIXED) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารหนี้   
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใตบลจ.เดียวกัน  

• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงท้ังในและตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 มีนาคม 2565 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มนีาคม – ส้ินเดือนกุมภาพันธ 
 
นโยบายการลงทุน  
 กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน หนวย 
CIS สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities Lending) 
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ท้ังในและตางประเทศ รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน รวมท้ังอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ สําหรับการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะ
ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 
 กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ ท่ี มี อันดับความนาเช่ือถืออยู ในอัน ดับท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade) อยางไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
(Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) 
ไดไมเกินรอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
 สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาและ/หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงท่ีมี underlying เปนตราสารดังกลาว 
รวมกันไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซ่ึงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเดียวกันไดโดยไมจํากัดอัตราสวน และกองทุนรวมอ่ืนนั้นมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุน
รวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตอไปไดอีกไมเกิน 1 ทอด  
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 กองทุนจะปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนใน
ตางประเทศ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล   
ไมมนีโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	 เนื่องจ�กกองทุนมีนโยบ�ยจะลงทุนเพื่อแสวงห�ผลตอบแทนที่สมำ่�เสมอโดยมีคว�มเสี่ยง
จ�กก�รลงทุนในระดับตำ่�หรือป�นกล�งขึ้นกับสัดส่วนของตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐและภ�คเอกชนที่
กองทุนลงทุน	กองทุนเลือกใช้นโยบ�ยก�รลงทุนท่ีระมัดระวังแต่ยังพย�ย�มสร้�งผลตอบแทน
ในระดับที่ดี	 โดยได้กระจ�ยก�รลงทุนไปในตร�ส�รหนี้ประเภทต่�งๆ	 	 ได้แก่	ตร�ส�รหนี้ภ�ค
เอกชน	และ	B/E	ที่มีคุณภ�พดี	ซึ่งมีอัตร�ผลตอบแทนที่สูงกว่�ก�รลงทุนในพันธบัตรรัฐบ�ล
ช่วงอ�ยุเดียวกัน	 และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร
ของบริษัทจัดก�รเดียวกัน
	 ณ	วันที่	 31	สิงห�คม	2565	 สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	 เป็น
ดังนี้		
	 •	 เงินฝ�ก	พันธบัตรหรือตร�ส�รหน้ีรัฐบ�ล	 รัฐวิส�หกิจที่กระทรวงก�รคลังคำ้�ประกัน 
		 	 ร้อยละ	9.5	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	 •	 ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	 B/E	 และ	 P/N	 ร้อยละ	 3.8	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของ		 
	 	 กองทุน	
	 •	 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รของบริษัทจัดก�ร 
	 	 เดียวกันร้อยละ	86.7	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 เปรียบเทียบกับช่วงเวล�ที่กองทุน	IPO	เมื่อวันที่	29	มีน�คม	2565		
	 •	 เงินฝ�ก	พันธบัตรหรือตร�ส�รหน้ีรัฐบ�ล	 รัฐวิส�หกิจที่กระทรวงก�รคลังคำ้�ประกัน 
	 	 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	0.5เป็นร้อยละ	9.5	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	 •	 ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	B/E	และ	P/N	เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	0.0	เป็นร้อยละ	3.8	ของ 
	 	 มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
	 •	 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู ่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รของบริษัทจัดก�ร 
	 	 เดียวกันลดลงจ�กร้อยละ	99.5	เป็นร้อยละ	86.7	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 
ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 ไม่มี

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหน้ี
Fund Performance of K Dynamic Fixed Income 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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565/Performance as of 31 Aug 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.)

*29/03/2022*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.040.530.04
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.560.14-0.56
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.980.820.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.960.830.96
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหน้ี
Fund Performance of K Dynamic Fixed Income Fund

  ตัวชี้วัด
   - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 20.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 10.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป
อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 40.00
- ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน ร้อยละ 25.00
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ร้อยละ 5.00 บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน
ในช่วงระยะเวลาท่ีคานวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน

  Benchmark
   - 20% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)
- 10% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y)
- 40% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)
- 25% Short-term Government Bond Index
- 5% US Generic Government 6-month Yield plus the average credit spread of securities with BBB graded securities aged 6 months
in yield period (adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date)
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหน้ี
Fund Performance of K Dynamic Fixed Income Fund

  ตัวชี้วัด
   - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 20.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 10.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป
อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 40.00
- ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน ร้อยละ 25.00
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield ร้อยละ 5.00 บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุ 6 เดือน
ในช่วงระยะเวลาท่ีคานวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคานวณผลตอบแทน

  Benchmark
   - 20% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)
- 10% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y)
- 40% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)
- 25% Short-term Government Bond Index
- 5% US Generic Government 6-month Yield plus the average credit spread of securities with BBB graded securities aged 6 months
in yield period (adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date)
 

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

สิ้นสุดวันที ่31 สิงหาคม 2565

*		 ตัวชี้วัด

	 -		 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	ร้อยละ	20.00

	 -		 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	3	-	7	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	ร้อยละ	10.00

	 -		 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออกตร�ส�รอยู่ในระดับ	 

	 	 A-	ขึ้นไป	อ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	ร้อยละ	40.00

	 -		 ดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐระยะสั้น	ร้อยละ	25.00

	 -		 ดัชนี	US	Generic	Government	6	Month	Yield	ร้อยละ	5.00	บวกด้วยค่�เฉลี่ยของ	Credit	Spread	ของตร�ส�รที่มีอันดับ 

	 	 คว�มน่�เชื่อถือในระดับ	BBB	อ�ยุ	6	เดือนในช่วงระยะเวล�ที่ค�นวณผลตอบแทน	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร� 

	 	 แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่ค�นวณผลตอบแทน

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ไดน�มิก	ตร�ส�รหนี้

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 355,235,907.23	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 37,453,041.76	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	17,061.49	
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี	 27,175.70	
รวมสินทรัพย	์ 392,733,186.18	
 หนี้สิน   
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 70,503.16	
หนี้สินอื่น	 	 	595.89	
รวมหนี้สิน		 71,099.05	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 392,662,087.13	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 392,520,544.27	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	(263,521.86)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 405,064.72	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 392,662,087.13	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.0036	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 39,252,054.4271	
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กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตรา วันครบ 
จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  

ตั๋วแลกเงิน        
	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 1.4300%	 02/03/2566	 	15,000.00		 	14,893.69		 4.19
รวมตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 	 	 	14,893.69		 4.19
หน่วยลงทุน        
 กองทุนเปิด        
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด        
	 	 	 กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้	ชนิดผู้ลงทุนสถ�บันพิเศษ	 	 	 	 	 15,790.54		 287,656.21		 80.98
	 	 	 กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้	ชนิดผู้ลงทุนสถ�บันพิเศษ	 	 	 	 	 4,092.59		 	52,686.01	 14.83
  รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด	 	 	 	 	 	 	340,342.22		 95.81
 รวมกองทุนเปิด	 	 	 	 	 	 	340,342.22		 95.81
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 	340,342.22		 95.81
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 354,163,320.51 บาท)       355,235.91  100.00 
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กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 39,925.65	
										รวมร�ยได้	 39,925.65	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 33,269.44	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 72,128.87	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 46,291.13	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 19,462.59	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 171,152.03	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (131,226.38)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (530,480.57)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 1,072,586.72	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 542,106.15	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 410,879.77	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 5,815.05	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 405,064.72	
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 392,706,010.48		 100.01
 หน่วยลงทุน   
	 	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 	640,342,216.24		 86.68
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 14,893,690.99		 3.79
 เงินฝาก 	 37,470,103.25		 9.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (43,923.35)	 (0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 392,662,087.13  บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 25.92%   
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 				0.00	 0.00			
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 						52,363,794.24		 	13.34				
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 					0.00	 0.00			
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	37,468,103.25	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	2,000.00	
3	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 2	มี.ค.	2566	 N/A	 A(tha)	 	15,000,000.00		 	14,893,690.99	

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่มตราสารตาม 
(ง) เท่ากับ 0.00%
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
  



กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้   

12  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มนีาคม  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) ไม่มี      ไม่มี

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 33.27 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 72.13 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 46.29 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 25.28 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 176.97 0.05

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

หนา้ที  / KDFIX

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	 	 1.	บลจ.กสิกรไทย

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




