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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ดัชนีหุนยุโรป
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2566



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นยุโรป									
(K	European	Equity	Index	Fund	:	K-EUX)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วน
ก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	 1	 สิงห�คม	 2565	 ถึงวันท่ี																	
31	มกร�คม	2566
	 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 ดัชนีหุ้นยุโรป 
(K European Equity Index Fund : K-EUX) 

 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมดัชนี   

• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด  
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 27 เมษายน 2559 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares EURO STOXX 50 
UCITS ETF (DE) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี EURO STOXX 50 (ดัชนีอ้างอิง) โดยลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนีอ้างอิง ซึ่ งเป็นดัชนีที่วัดผลการ
ด าเนินงานของหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกในกลุ่มประเทศ Euro zone  
 

กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG และจด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศเยอรมนี ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities (UCITS) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Frankfurt ตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss 
และตลาดหลักทรัพย์ Vienna โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งกองทุนเปิดเค ดัชนี
หุ้นยุโรป จะลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์อิเล็คทรอนิกส์ (Exchange Electronic Trading (Xetra)) ของตลาด
หลักทรัพย์ Frankfurt ประเทศเยอรมนี 
 

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี 
EURO STOXX 50 ได้ ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  
 

บริษัทจัดการจะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศเยอรมนี โดยใช้สกุลเงินยูโร 
(EUR) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งค าสั่ งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศเยอรมนี และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ  
 

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) เพ่ือได้รับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
 

โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน 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 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต 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

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	 iShares	Euro	STOXX	
50	UCITS	ETF	(DE)	(กองทุนหลัก)	ในอัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	
ของมูลค่�ทรัพย์สินของกองทุน	 โดยกองทุนหลักดังกล่�วเป็นกองทุนอีทีเอฟ	 ที่มุ่งสร้�งผล
ตอบแทนก่อนหักค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี	 EURO	
STOXX	 50	 (ดัชนีอ้�งอิง)ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลก�รดำ�เนินง�นของหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่�									
หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ดม�กที่สุด	50	บริษัทแรกที่ซื้อข�ยในกลุ่มประเทศ	EURO	zone	ซึ่ง
ประเภทของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้�งอิงอ�จเปลี่ยนแปลงได้	ทั้งนี้	 กองทุนหลักจัดตั้ง
และจัดก�รโดย	BlackRock	Asset	Management	Deutschland	AG	จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศเยอรมนี	 และเป็นสม�ชิกส�มัญของ	 International	Organizations	 of	Securities	
Commission	(IOSCO)	โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	(hedge	fund)	ซึ่งกองทุน
จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	 iShares	 Euro	 STOXX	 50	 UCITS	 ETF	 (DE)	 ที่จด
ทะเบียนซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์เยอรมัน	 (Xetra)	 ในสกุลเงิน	 	 	ยูโรโดยในสภ�วก�รณ์ปกติ	
กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพ่ือป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่�ร้อยละ	75	ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน	 iShares	Euro	STOXX	50	UCITS	ETF	(DE)	ประม�ณ
ร้อยละ	94.50	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2566	เทียบกับสัดส่วนประม�ณ
ร้อยละ	96.70	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันท่ี	29	กรกฎ�คม	2565	 ในขณะที่กองทุนมีก�ร
ลงทุนในเงินฝ�ก	 และตร�ส�รหน้ีระยะส้ัน	 ณ	 วันท่ี	 31	 มกร�คม	 2566	 คิดเป็นอัตร�ส่วน
ประม�ณร้อยละ	5.5	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	3.3	
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ประม�ณร้อยละ	90.08		ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	กรกฎ�คม	2565	
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนต่อปีจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	และผลตอบแทนจ�กก�ร
ดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัที	่ 31	มกร�คม	2566		อยู่ที	่ 2.76%	และ	6.90%	ต�ม
ลำ�ดบั	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัดชันอ้ี�งองิ	EURO	STOXX	50	 (ตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั)	ปรบัด้วย
ต้นทนุก�รป้องคว�มเสีย่งด้�นอตัร�แลกเปลีย่น	ทีม่ผีลตอบแทนอยูท่ี	่ 2.90%	และ	7.68%	โดย
กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิ	0.14%	ในรอบระยะเวล�	1	 ปีและ		
ตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิ	0.78%	ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
Fund Performance of K European Equity Index 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 -7.9823.78-3.5427.56-11.4611.025.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -9.0624.390.2527.64-12.9511.287.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 23.0715.1732.7312.3913.6110.2818.64
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 24.6515.3532.5713.1113.9210.5520.15
*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.)

*27/04/2016

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 6.905.587.132.7614.4113.628.46
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 7.686.058.162.9015.8714.799.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 19.3220.8824.7622.6318.1115.3613.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 19.8621.3525.2424.2619.2716.6114.91

Tracking  Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking  Difference (TD) 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 

1
2

-0.58 % ต่อปี (% p.a.)
2.61 % ต่อปี (% p.a.)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
Fund Performance of K European Equity Index Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี EURO STOXX 50 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี EURO STOXX 50 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is EURO STOXX 50 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 Fund’s benchmark was EURO STOXX 50 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.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
Fund Performance of K European Equity Index Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี EURO STOXX 50 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี EURO STOXX 50 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is EURO STOXX 50 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 Fund’s benchmark was EURO STOXX 50 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.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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 ดัชนีหุ้นยุโรป
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 มกร�คม 2566

Tracking	Difference	(TD)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	Tracking	Difference	(TD)	(0.58)	%	ต่อปี	 (%	p.a.)1

Tracking	Error	(TE)	ย้อนหลัง	1	ปี	ของกองทุน	เท่�กับ/1-Year	Tracking	Error	 (TE)	2.61	%	ต่อปี	 (%	p.a.)2

*		ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	 22	กรกฎ�คม	2565	 เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี	EURO	STOXX	50	 (100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�ร

ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	90%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยน

เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ก่อนวันที่	22	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนี	EURO	STOXX	50	(100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลก

เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	75%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	

วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

				หม�ยเหตุ

				สำ�หรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รเชิงรับ	(Passive	Management	Stratege)	บริษัทจัดก�รจะเปิดเผยข้อมูล	Tracking	

Difference	และ	Tracking	Error	เพิ่มเติม

				1.	Tracking	Difference	(TD)	คอื	ค่�ส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันอ้ี�งองิ	ของกองทนุ

				2.	Tracking	Error	(TE)	คือ	ค่�คว�มผันผวนของส่วนต่�งระหว่�งผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้�งอิง

ของกองทุน

				ซึ่งค่�ทั้ง	2	จะแสดงให้เห็นว่�กองทุนส�ม�รถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้�งอิงม�กน้อยเพียงใด	ห�กค่�	TD	และ	TE					

ยิ่งตำ่�	แสดงว่�กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้�งม�ก

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นยุโรป

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 795,490,155.96	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 27,512,564.54	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	2,493.38	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	22,926,508.46	
รวมสินทรัพย	์ 845,931,722.34	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	8,603.10	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 3,381,842.18	
	 จ�กค่�ธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	5,060.36	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 756,089.02	
หนี้สินอื่น	 	 11,204.99	
รวมหนี้สิน		 	4,162,799.65	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 841,768,922.69	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 535,729,702.02	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	172,496,146.76	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	133,543,073.91	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 841,768,922.69	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 15.7125	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 53,572,970.2020		
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566 
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

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  BlackRock Asset Management        

	 	 	 iSHARES	CORE	EURO	STOXX	50	UCITS	ETF	(DE)	 	 	 533.69	 	20,204.31	(EUR)	 	22,340.35	(EUR)	 	795,490.16		 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 795,490.16		 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 748,804,768.88 บ�ท)       795,490.16  100.00
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้เงินปันผล	 	13,332,622.62	
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 	4,463.22	
										รวมร�ยได้	 13,337,085.84	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	1,966,430.85	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 		102,254.42	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 		294,964.62	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 		42,849.63	
					ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 	194,984.25	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 	294,349.25	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	2,895,833.02	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 	10,441,252.82	
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					ร�ยได้อื่น	 261,575.21	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(9,987,103.16)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	80,632,675.91	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	18,503,542.47	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	11,575,939.34	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 1,663,385.30	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	(31,426,496.84)
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 71,223,518.23	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 81,664,771.05	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	1,221.63	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	81,663,549.42		
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 25,364,961.91		 3.01	

	 เงินฝ�ก		 25,364,961.91		 	3.01	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 797,640,251.97		 	94.76	

 ประเทศเยอรมน ี   

	 	 หน่วยลงทุน	 	795,490,155.96		 	94.50	

 สหร�ชอ�ณ�จักร   

	 	 เงินฝ�ก	 2,150,096.01		 	0.26	

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 22,917,905.36		 	2.72	

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 	22,917,905.36		 	2.72	

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (4,154,196.55)	 (0.49)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 841,768,922.69  บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 13.67%   
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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	 	 27,515,057.92	 3.27
	 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	 JP	MORGAN	CHASE	BANK	 	 N/A	 Aa3	 	 	2,150,096.01	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	4,974,543.17
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	20,390,415.74		

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,781,960.42		 0.21%	 22	ก.พ.	2566	 	1,781,960.42	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,733,920.84		 0.32%	 22	ก.พ.	2566	 	2,733,920.84	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,525,833.95		 0.18%	 22	มี.ค.	2566	 	1,525,833.95	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 212,605.66		 0.03%	 22	มี.ค.	2566	 	212,605.66	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	293,542.71		 0.03%	 26	เม.ย.	2566	 	293,542.71	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	548,734.06		 0.07%	 26	เม.ย.	2566	 	548,734.06	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	535,645.41		 0.06%	 26	เม.ย.	2566	 	535,645.41	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,189,848.68		 0.14%	 24	พ.ค.	2566	 	1,189,848.68	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	882,310.86		 0.10%	 24	พ.ค.	2566	 	882,310.86	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	411,412.82		 0.05%	 28	มิ.ย.	2566	 	411,412.82	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	924,876.07		 0.11%	 28	มิ.ย.	2566	 	924,876.07	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,676.07		 0.00%	 28	มิ.ย.	2566	 	2,676.07	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	812,262.60		 0.10%	 26	ก.ค.	2566	 	812,262.60	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	236,232.82		 0.03%	 26	ก.ค.	2566	 	236,232.82	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,425,796.95		 0.17%	 26	ก.ค.	2566	 	1,425,796.95	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	160,662.82		 0.02%	 26	ก.ค.	2566	 	160,662.82	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	152,802.82		 0.02%	 26	ก.ค.	2566	 	152,802.82	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	53,726.62		 0.01%	 30	ส.ค.	2566	 	53,726.62	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	219,590.65		 0.03%	 30	ส.ค.	2566	 	219,590.65	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,904,943.90		 0.23%	 30	ส.ค.	2566	 	1,904,943.90	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	379,168.37		 0.05%	 27	ก.ย.	2566	 	379,168.37	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,930,673.46		 0.23%	 27	ก.ย.	2566	 	1,930,673.46	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,167,560.96		 0.26%	 25	ต.ค.	2566	 	2,167,560.96	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,159,548.74		 0.14%	 29	พ.ย.	2566	 	1,159,548.74	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,019,821.24		 0.12%	 29	พ.ย.	2566	 	1,019,821.24	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,011.25)	 0.00%	 29	พ.ย.	2566	 (1,011.25)

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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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,591.86)	 0.00%	 13	ธ.ค.	2566	 (7,591.86)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	170,043.26		 0.02%	 13	ธ.ค.	2566	 	170,043.26	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	90,305.70		 0.01%	 13	ธ.ค.	2566	 	90,305.70	

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)   
   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

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�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Aaa	มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	Moody’s	
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ	
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง	
ท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ดี		 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ 
ก�รชำ�ระหน้ีน้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�กว่�อย่�งไรก็ดี 
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับก�ร 
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร						
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ			
ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566 

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) 		194,984.25		 100.00%

  รวม   194,984.25  100.00%

อันดับ  ชื่อ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  สิงหาคม  ถึงวนัที  มกราคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 1,966.43 0.27

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 102.25 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 294.96 0.04

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 42.85 0.01

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 37.19 0.01

ค่าธรรมเนียมการใชด้ชันี(Index License Fee) 220.20 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 38.18 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 2,702.07 0.38

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

หนา้ที  / KEUX
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

  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-

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

	 	 -ไม่มี-




