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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ยูโรเปยน ซิลเวอรเอจ หุนทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มกราคม 2566  



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ 
หุ้นทุน” (K European Silver Age Equity Fund: K-EUSAGE) เพ่ือรายงาน ผลการดำาเนินงาน       
ย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภาย
ใต ้หลกัธรรมาภบิาล พรอ้มทัง้พฒันารปูแบบการลงทนุทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที ่
ส่วนบริการผู้ลงทุน 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 ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�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 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซลิเวอร์เอจ หุ้นทนุ  
(K European Silver Age Equity Fund: K-EUSAGE) 

 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน  

• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  

อายุโครงการ ไม่ก าหนด  
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 12 พฤศจิกายน 2558 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก) 
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้น
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปในหลากหลายหมวดอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ 
(Aging Population) อาทิเช่น เภสัชกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส (France) และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Autorité 
des marchés financiers (AMF) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) แ ล ะจั ด เป็ น  French Mutual Fund (Fonds Commun de Placement : FCP) 
ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้
เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งกองทุนหลักอยู่ภายใต้การจัดการของ CPR Asset 
Management  

 
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพ่ือการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานะ
การลงทุนในหุ้น (Equity Exposure) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  

 
บริษัทจัดการจะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินยูโร 

(EUR) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮ่องกงจะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศฝรั่งเศสต่อไป 
ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ปอนด์เสตอร์ลิง (GBP) ฟรังก์
สวิส (CHF) โครนสวีเดน (SEK) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศ
ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 
ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแห่ง

หนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงข้ึน 
หรือเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ
หุ้นยุโรป หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยด ารงฐานะซื้อ (Long position) และ/หรือฐานะขาย 
(Short position) เพ่ือได้รับผลตอบแทนเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
 

โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความ
เสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของก าไรสะสมหรือก าไร
สุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพ่ิมข้ึนในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

 กองทนุมนีโยบายทีจ่ะนำาเงนิไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CPR Silver Age - I (กองทนุ
หลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ ซึง่เน้นลงทนุ
ในหุ้นของกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปในหลากหลายหมวดอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มประชากร         
ผูส้งูอาย ุ(Aging Population) อาทิเช่น เภสัชกรรม เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน 
เป็นต้น ทัง้นี ้กองทนุหลกัจดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศฝรัง่เศส (France) และอยู่ภายใต้การกำากับดแูลของ 
Autorité des marchés financiers (AMF) ซึง่เป็นหนึง่ในสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) และจดัเป็น French Mutual Fund (Fonds Commun de Placement 
: FCP) ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนุ
หลกัมไิด้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (hedge fund) ซึง่กองทนุหลักอยู่ภายใต้การจดัการของ CPR 
Asset Management
 กองทนุหลกัมไิด้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (hedge fund) และอาจลงทนุในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สินอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยในสภาวการณ์ปกต ิกองทนุจะลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรกด็ ี ในกรณทีีส่ภาวการณ์ไม่ปกต ิ กองทนุอาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงตาม
ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง         
จนอาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อกองทนุอย่างมาก กองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นน้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ หรอืกรณีทีค่่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนือ่ง
จนอาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อกองทนุอย่างมาก กองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ หรอืกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงนโยบายการเงนิซึง่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อค่าเงนิในระยะยาว กองทนุอาจพจิารณาป้องกนัความเส่ียงตามดลุพินิจของผู้จัดการกองทนุ 
เป็นต้น  
 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I ประมาณร้อยละ 94.81 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 96.98 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 มกราคม 
2566  คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5.19 เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 3.02 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 
2565 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 86.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณ      
ร้อยละ 86.77 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน 

 กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำาเนิน
งานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 อยู่ที่ -7.06% และ 2.53% ขณะที่ดัชนีซึ่งใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ 0.41 และ 5.96

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก 
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่อปีจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ -6.44% 
และ 2.36% ตามลำาดับ ขณะที่ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) ซึ่งใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ -0.15% และ 5.34% 
ตามลำาดับ โดยมีความผันผวนของผลการดำาเนินงานของกองทุนหลักรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่       
31 มกราคม 2566 อยู่ที่ 20.77% ต่อปี



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

6  

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
Fund Performance of K European Silver Age Equity Fund

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 -14.9821.14-3.0023.31-11.2112.06-6.410.63
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -9.0826.51-0.1225.38-11.4212.361.86-2.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 17.8011.9025.4110.6312.438.9217.9518.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 19.7412.6328.2811.4212.758.3119.6721.09
*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.)

*12/11/2015

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.531.941.15-7.06-0.094.393.64
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.966.017.090.416.559.576.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 15.8916.5819.2317.2514.7812.359.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.3218.1621.2519.2616.2913.7911.87

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
Fund Performance of K European Silver Age Equity Fund

  ตัวชี้วัด
   • ไม่มีตัวช้ีวัด เน่ืองจากกองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่มีดัชนีอ้างอิงเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน กองทุนหลักจึงไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัด
ของกองทุนหลักได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก 
ดังน้ันกองทุนจะไม่มีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก แต่จะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
 
* โดยต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25%

  Benchmark
   • No benchmark. As the Master Fund has specific investment guideline, it is unable to specify the benchmark. However, MSCI Europe 
(Net Dividends Reinvested) Index serves as an indicator to evaluate the performance of the Master Fund.
 
 
* From 22 July 2022 onwards, the indicator to evaluate the performance of the Fund is MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index, 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 22 July 2022, the indicator to evaluate the performance of the Fund is MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index, 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 ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
Fund Performance of K European Silver Age Equity Fund

  ตัวชี้วัด
   • ไม่มีตัวช้ีวัด เน่ืองจากกองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่มีดัชนีอ้างอิงเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน กองทุนหลักจึงไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัด
ของกองทุนหลักได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก 
ดังน้ันกองทุนจะไม่มีตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก แต่จะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
 
* โดยต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25%

  Benchmark
   • No benchmark. As the Master Fund has specific investment guideline, it is unable to specify the benchmark. However, MSCI Europe 
(Net Dividends Reinvested) Index serves as an indicator to evaluate the performance of the Master Fund.
 
 
* From 22 July 2022 onwards, the indicator to evaluate the performance of the Fund is MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index, 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 22 July 2022, the indicator to evaluate the performance of the Fund is MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) Index, 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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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น*

สิ้นสุดวันที่ 31 มกร�คม 2566

* ตัวชี้วัด
          • ไม่มีตัวชี้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่มีดัชนีอ้างอิงเป็นการเฉพาะ ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่

สามารถกำาหนดตัวชี้วัดของกองทุนหลักได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) เพื่อ
ประโยชนใ์นการประเมนิผลการดำาเนนิงานของกองทนุหลกัดงันัน้กองทนุจะไมม่ตีวัชีว้ดัตามกองทุนหลกั แตจ่ะใชด้ชัน ีMSCI Europe (Net 
Dividends Reinvested) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน

          * โดยตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณ ผลตอบแทน 10%

          * ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 25%
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ร้อยละ
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เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566   

  บาท                
  สินทรัพย ์                       
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 169,104,317.16 
เงินฝากธนาคาร 5,563,388.96 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 2,438.21 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 5,109,035.58 
รวมสินทรัพย ์ 179,779,179.91 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,163,659.61 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 262,824.36 
หนี้สินอื่น 6,915.50 
รวมหนี้สิน 1,433,399.47 
สินทรัพย์สุทธ ิ 178,345,780.44 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 181,802,385.04 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 22,318,669.28 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน  (25,775,273.88)
สินทรัพย์สุทธ ิ 178,345,780.44 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.8098 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 18,180,238.5041  
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

  
 

  
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  CPR Asset  Management SA/France   

   CPR Silver Age Fund   17.88 4,079.46 (EUR) 4,749.08 (EUR) 169,104.32 100.00 

 รวมหน่วยลงทุน      169,104.32 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 156,061,938.58 บ�ท)      169,104.32 100.00
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

  บ�ท                

ร�ยได้                   
 รายได้ดอกเบี้ย 9,466.31 
          รวมรายได้ 9,466.31 
ค่�ใช้จ่�ย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,137,765.98 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 28,444.15 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  71,110.40 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 43,857.81 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 28,538.98 
          รวมค่าใช้จ่าย 1,309,717.32 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ (1,300,251.01)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  807,444.14 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (4,561,265.99)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ 3,476,019.00 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ 3,481,226.06 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  301,998.11 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (6,569,274.09)
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (3,063,852.77)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  (4,364,103.78)
หัก ภาษีเงินได้ 1,432.65 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (4,365,536.43)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 5,561,724.09 3.12

 เงินฝาก  5,561,724.09 3.12

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ 169,108,420.24 94.82

 ประเทศฝรั่งเศส   

  หน่วยลงทุน 169,104,317.16 94.82

 สหร�ชอ�ณ�จักร   

  เงินฝาก 4,103.08 0.00

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 5,109,035.58 2.86

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 5,109,035.58 2.86

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (1,433,399.47) (0.80)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 178,345,780.44 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 4.60%  
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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)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  5,565,827.17 3.12
 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    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร JP MORGAN CHASE BANK  N/A Aa3  4,103.08
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  129,576.58
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha)  5,432,147.51

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง 335,372.08 0.19% 13 ก.พ. 2566 335,372.08

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 162,486.04 0.09% 13 ก.พ. 2566 162,486.04

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 593,425.98 0.33% 13 ก.พ. 2566 593,425.98

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง 180,455.56 0.10% 13 มี.ค. 2566 180,455.56

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง 296,033.34 0.17% 13 มี.ค. 2566 296,033.34

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง 157,273.69 0.09% 15 พ.ค. 2566 157,273.69

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 368,576.87 0.21% 15 พ.ค. 2566 368,576.87

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 682,368.47 0.38% 15 พ.ค. 2566 682,368.47

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 140,873.69 0.08% 15 พ.ค. 2566 140,873.69

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 535,358.47 0.30% 3 ก.ค. 2566 535,358.47

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,001.13 0.00% 3 ก.ค. 2566 5,001.13

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 27,790.56 0.02% 3 ก.ค. 2566 27,790.56

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง 212,318.15 0.12% 7 ส.ค. 2566 212,318.15

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 147,590.17 0.08% 7 ส.ค. 2566 147,590.17

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 89,045.44 0.05% 7 ส.ค. 2566 89,045.44

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 431,361.68 0.24% 11 ก.ย. 2566 431,361.68

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 549,715.13 0.31% 30 ต.ค. 2566 549,715.13

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 193,989.10 0.11% 27 พ.ย. 2566 193,989.10

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

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

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

   ของผู้ออก 

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

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

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ 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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

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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   ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์
  -  ไม่มี  
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ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกร�คม 2566

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

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

  -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที ่  1 2 3 4 5 6 7
บ�ท/หน่วย  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 

วัน XD  02/5/60 31/10/60 31/1/61 31/7/61 31/10/62 31/1/63 30/4/64

วันจ่�ยเงินปันผล  12/5/60 14/11/60 14/2/61 14/8/61 14/11/62 14/2/63 14/5/64

ครั้งที ่  8 9 รวม
บ�ท/หน่วย  0.20 0.20 2.10

วัน XD  2/8/64 2/11/64

วันจ่�ยเงินปันผล  13/8/64 12/11/64

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจ�กกองทุนใช้บริก�รบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

 - ไม่มี    




