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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้       
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2565



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	 ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	 6	 เดือนแรก	 กองทุนเปิดเค	 ตร�ส�รหนี้												
(K	Fixed	Income	Fund	:	K-FIXED)”	เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุน	ดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	พฤษภ�คม	2565		ถึงวันท่ี	31	ตุล�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



  1    

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้     
(K Fixed Income Fund : K-FIXED) 

 
ประเภทกองทนุ กองทุนรวมตราสารหนี้ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 2 พฤษภาคม 2538 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดย
จะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจาก
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการ
บังคับไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด 
(puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่น
เพ่ิมเติม 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	 เนื่องจ�กกองทุนมีนโยบ�ยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
ตร�ส�รแห่งหนี้และหรือเงินฝ�ก	 โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนและคว�มมั่นคงของสถ�บันที่ออก
ตร�ส�รเป็นหลัก	 ในรอบปีที่ผ่�นม�	 กองทุนเลือกใช้นโยบ�ยก�รลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยัง
พย�ย�มสร้�งผลตอบแทนในระดับที่ดี	 โดยได้กระจ�ยก�รลงทุนไปในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	ณ	
วันที่	31	ตุล�คม	2565	สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆเป็นดังนี้	พันธบัตร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบ�ล	 ร้อยละ	14	 เงินฝ�ก	บัตรเงินฝ�ก	ตั๋วสัญญ�ใช้
เงิน	ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง	 รับอ�วัล	 โดยสถ�บันก�รเงินร้อยละ	5	และตร�ส�รหนี้ภ�ค
เอกชนร้อยละ	81	ดูเรชั่นของกองทุนเท่�กับ	2.9	ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ในรอบปีบัญชีท่ีผ่�นม�	อัตร�ส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหน้ีภ�ครัฐ	เม่ือเปรียบเทียบกับส้ินรอบ
ระยะเวล�บัญชีก่อน	ปรับลดลงจ�กร้อยละ	45	ม�อยู่ท่ีร้อยละ	14	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของ	
กองทุน	อัตร�ส่วนก�รลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินเพ่ิมข้ึนจ�กร้อยละ	3	ม�อยู่ท่ีร้อยละ	5	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 และตร�ส�รหน้ีภ�คเอกชนปรับเพ่ิมข้ึนจ�กร้อยละ	 52	 ม�อยู่ท่ี	
ร้อยละ	81	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
	 ในภ�พรวมคว�มเส่ียงท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์ปรับลดลง	 โดย
ดูเรช่ัน	ของกองทุน	ณ	วันท่ี	29	ตุล�คม	2564	เท่�กับ	2.9	ปี	ลดลงจ�กรอบบัญชีก่อนหน้�ท่ี	3.6	ปี
	 เน่ืองจ�กดูเรช่ันของกองทุนน้ีสูงกว่�กองทุนตร�ส�รหน้ีโดยท่ัวไป	 มูลค่�หน่วยลงทุนของ		
กองทุนจะมีคว�มผันผวนในระยะส้ัน	กล่�วคือ	มูลค่�หน่วยลงทุนอ�จจะมีโอก�สปรับตัวสูงข้ึนหรือ
ลดลงได้	 ดังน้ันกองทุนน้ีจึงเหม�ะสมกับผู้ลงทุนท่ีส�ม�รถรับคว�มเส่ียงจ�กก�รลงทุนได้ม�กข้ึน	
โดยค�ดหวังผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนระยะย�ว	เช่น	ส�ม�รถลงทุนได้ต้ังแต่	1	ปีเป็นต้นไป

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Fixed Income Fund-A

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 0.281.973.211.162.351.783.795.772.293.62
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.251.973.281.422.511.503.305.542.242.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 1.060.940.480.390.450.681.031.002.211.67
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.371.160.420.310.271.491.180.871.481.09

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 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.)

*02/05/1995

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.882.090.990.32-1.60-0.14-0.38-1.87
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.082.111.250.62-0.700.240.09-0.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 10.541.130.981.211.581.851.601.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 1.740.960.710.870.871.060.960.95

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Fixed Income Fund-A

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบ
แทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market
ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจาก
ตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index
(3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Net Total Return of Government
Bond Index (3-7Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25%  the average of 1-year fixed deposit rate
after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB.#Some of fixed income instruments in portfolio are not
subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019,  the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)
 / 15% Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of
 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
Fund Performance of K Fixed Income Fund-A

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบ
แทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market
ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจาก
ตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index
(3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Net Total Return of Government
Bond Index (3-7Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25%  the average of 1-year fixed deposit rate
after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB.#Some of fixed income instruments in portfolio are not
subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019,  the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)
 / 15% Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of
 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

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

สิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2565

*	ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ด

ตร�ส�รหนี้ไทย	 (35%)	 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	 3	 -	 7	 ปี	 ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 (15%)															

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

ขึ้นไป	อ�ยุ	1	 -	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปี	วงเงินน้อยกว่�	5	ล้�นบ�ท							

เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	ได้แก่	ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทยและธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	หลังหักภ�ษี	(25%)

	 #	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อ							

เปรียบเทียบตัวชี้วัดม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�ก

สมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ตุล�คม	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของ	Total	Return	of	ThaiBMA	Government	Bond	Index	(1-3	Years)	(35%)	

Total	Return	of	Government	Bond	Index	(3-7	Years)	(15%)	Total	Return	of	MTM	Corporate	Bond	Index	(1-3	Years,A-	

ขึ้นไป)	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 (25%)	

และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่	31	ตุล�คม	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้	ชนิดลงทุนทั่วไป

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Fixed Income Fund-Z

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 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 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 -0.800.08-0.26-0.80
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.500.240.09-0.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 1.841.851.611.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 1.071.060.961.07
*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 ตราสารหน้ี ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Fixed Income Fund-Z

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบ
แทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market
ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจาก
ตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index
(3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Net Total Return of Government
Bond Index (3-7Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25%  the average of 1-year fixed deposit rate
after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB.#Some of fixed income instruments in portfolio are not
subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019,  the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)
 / 15% Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of
 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
Fund Performance of K Fixed Income Fund-Z

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (35%) ผลตอบ
แทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market
ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจาก
ตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%) Total Return of Government Bond Index
(3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Net Total Return of Government
Bond Index (3-7Y) / 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25%  the average of 1-year fixed deposit rate
after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB.#Some of fixed income instruments in portfolio are not
subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019,  the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)
 / 15% Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of
 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

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

สิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2565

*	ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ด

ตร�ส�รหนี้ไทย	 (35%)	 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	 3	 -	 7	 ปี	 ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 (15%)															

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

ขึ้นไป	อ�ยุ	1	 -	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปี	วงเงินน้อยกว่�	5	ล้�นบ�ท							

เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	ได้แก่	ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทยและธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	หลังหักภ�ษี	(25%)

	 #	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อ							

เปรียบเทียบตัวชี้วัดม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�ก

สมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ตุล�คม	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของ	Total	Return	of	ThaiBMA	Government	Bond	Index	(1-3	Years)	(35%)	

Total	Return	of	Government	Bond	Index	(3-7	Years)	(15%)	Total	Return	of	MTM	Corporate	Bond	Index	(1-3	Years,A-	

ขึ้นไป)	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 (25%)	

และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่	31	ตุล�คม	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้	ชนิดลงทุนสถ�บันพิเศษ

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
  บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 35,048,690,927.14	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 1,122,178,642.24	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 	72,519,699.00	
	 จ�กดอกเบี้ย	 161,436,643.65	
ลูกหนี้อื่น	 	 	0.03	
รวมสินทรัพย	์ 36,404,825,912.06	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 29,994,391.60	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 15,555,928.76	
หนี้สินอื่น	 	 442,046.65	
รวมหนี้สิน 	 	45,992,367.01	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 36,358,833,545.05	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 28,568,100,827.48	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	993,657,109.50	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 		6,797,075,608.07	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 36,358,833,545.05

  ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำานวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	 	35,826,841,987.19		 	2,815,117,890.4659		 	12.7265	

ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ	 		531,991,557.86		 		41,692,192.2822		 		12.7599	
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตรา วันครบ 
จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำาหนด 

จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

เงินฝากประจำา
 เงินฝากประจำา / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา/ บัตรเงินฝาก
	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.5000%	 16/08/2566	 		485,000.00		 485,000.00	 1.38
 รวมเงินฝากประจำา	 	 	 	 	 	 485,000.00	 1.38
 ตั๋วแลกเงิน        
	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 	 29/06/2566	 		860,000.00		 849,511.29	 2.42
	 	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 2.5241%	 12/01/2566	 		800,000.00		 795,600.98	 2.27
	 	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 2.5801%	 11/05/2566	 		1,000,000.00		 984,695.70	 2.81
	 	 บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เซียล	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	 	 1.2487%	 20/01/2566	 		700,000.00		 697,207.20	 1.99
 รวมตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 	 	 3,327,015.17	 9.49
 ตั๋วเงินคลัง        
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 	 04/01/2566	 		260.00		 259,567.62	 0.74
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 	 18/01/2566	 		200.00		 199,594.80	 0.57
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 	 01/02/2566	 		350.00		 349,121.16	 1.00
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 	 12/04/2566	 		600.00		 596,978.89	 1.70
 รวมตั๋วเงินคลัง	 	 	 	 	 	 1,405,262.47	 4.01
พันธบัตร        
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย        
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 0.6600%	 22/11/2566	 		1,000.00		 990,016.93	 2.82
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 06/07/2566	 		280.00		 277,653.84	 0.79
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.0395%	 10/04/2566	 		400.00		 400,063.90	 1.14
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.7925%	 24/07/2566	 		300.00		 300,118.45	 0.86
 รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 1,967,853.12	 5.61
 พันธบัตรรัฐบาล        
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.2500%	 12/03/2571	 		198.00		 216,316.52	 0.62
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 0.7500%	 17/09/2567	 		1,000.00		 980,959.15	 2.80
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 2.1250%	 17/12/2569	 		700.00		 688,119.48	 1.96
 รวมพันธบัตรรัฐบาล	 	 	 	 	 	 1,885,395.15	 5.38
รวมพันธบัตร	 	 	 	 	 	 3,853,248.27	 10.99
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หุ้นกู้         
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย        
  ธุรกิจการเกษตร        
	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 	 3.9800%	 13/05/2566	 		100.00		 101,166.07	 0.29
	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 3.4700%	 20/01/2566	 		200.00		 200,930.63	 0.57
	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 3.8700%	 20/01/2569	 		250.00		 254,284.54	 0.73
	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 2.5000%	 23/09/2570	 		248.80		 232,659.75	 0.66
	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 4.1500%	 20/01/2571	 		120.00		 120,711.30	 0.34
	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 4.0000%	 30/05/2572	 		70.00		 69,821.14	 0.20
  รวมธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 	 	 979,573.43	 2.79
  วัสดุก่อสร้าง        
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 2.9700%	 30/08/2567	 		1,400.00		 1,416,648.86	 4.04
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 2.8000%	 01/11/2567	 		145.00		 146,240.56	 0.42
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 2.6500%	 01/04/2568	 		103.52		 103,871.27	 0.30
	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 2.6500%	 01/10/2568	 		61.15		 60,999.57	 0.17
	 	 	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 	 	 2.2000%	 31/01/2566	 		27.20		 27,207.93	 0.08
  รวมวัสดุก่อสร้าง	 	 	 	 	 	 1,754,968.19	 5.01
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 2.1300%	 25/01/2570	 		846.70		 807,527.94	 2.30
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 2.9900%	 08/04/2573	 		520.00		 484,538.19	 1.38
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 5.1100%	 14/12/2565	 		180.00		 180,858.89	 0.52
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 2.6600%	 01/04/2570	 		518.10		 492,885.82	 1.41
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 3.1500%	 24/11/2570	 		113.00		 107,888.00	 0.31
	 	 	 บริษัท	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จำ�กัด	 	 	 3.2500%	 08/09/2570	 		1,300.00		 1,288,577.60	 3.68
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 	 3,362,276.44	 9.60
  พาณิชย์        
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 2.8600%	 16/03/2569	 		700.00		 688,598.43	 1.96
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 3.4200%	 16/03/2571	 		900.00		 868,466.99	 2.48
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 3.9500%	 16/03/2574	 		385.00		 371,636.44	 1.06
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 3.9000%	 16/06/2574	 		1,600.00		 1,536,741.34	 4.38
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 3.2000%	 24/03/2566	 		27.00		 27,155.48	 0.08
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 3.8300%	 21/03/2570	 		95.40		 96,018.49	 0.27
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 2.1600%	 24/03/2571	 		1,140.00		 1,045,247.40	 2.98
	 	 	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 	 	 	 01/10/2567	 		80.00		 76,507.53	 0.22
  รวมพาณิชย์	 	 	 	 	 	 4,710,372.10	 13.43

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตรา วันครบ 
จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำาหนด 

จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตรา วันครบ 
จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำาหนด 

จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 3.0100%	 22/07/2566	 		20.00		 20,126.35	 0.06
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 2.8400%	 05/07/2567	 		207.30		 206,960.75	 		0.59	
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 4.0400%	 28/04/2570	 		27.00		 27,268.84	 		0.08	
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 3.5800%	 21/09/2570	 		150.00		 147,917.79	 		0.42	
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 2.1000%	 02/09/2571	 		405.00		 363,937.64	 		1.04	
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 3.5000%	 05/12/2571	 		16.00		 15,497.24	 		0.04	
	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 3.5000%	 24/09/2573	 		55.70		 51,711.71	 		0.15	
	 	 	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 	 08/08/2567	 		250.00		 236,463.65	 		0.67	
	 	 	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 	 03/10/2567	 		160.00	 150,525.11	 		0.43	
	 	 	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำ�กัด	 	 	 2.5100%	 11/05/2566	 		70.00		 70,325.47	 		0.20	
	 	 	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำ�กัด	 	 	 4.9400%	 11/04/2567	 		30.00		 31,138.88	 		0.09	
  รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 1,321,873.43	 		3.77	
  พลังงานและสาธารณูปโภค        
	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 2.0200%	 24/02/2568	 		459.10		 447,509.81	 		1.28	
	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 3.1000%	 19/08/2568	 		320.00		 318,663.38	 		0.91	
	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 2.4800%	 29/09/2569	 		1,646.20		 1,587,103.34	 		4.53	
	 	 	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 	 	 2.9700%	 24/02/2570	 		960.70		 941,767.06	 		2.69	
	 	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 2.8600%	 08/11/2572	 		161.00		 152,181.97	 		0.43	
	 	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 2.9400%	 07/08/2573	 		90.00		 84,464.77	 		0.24	
	 	 	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 3.1500%	 08/11/2574	 		695.00		 653,657.45	 		1.86	
	 	 	 บมจ.บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.8400%	 25/08/2568	 		228.50		 227,413.56	 		0.65	
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 1.7900%	 06/08/2571	 		330.00		 304,762.63	 		0.87	
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 2.8400%	 02/07/2573	 		140.90		 132,866.44	 		0.38	
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 2.3700%	 06/08/2574	 		958.40		 852,808.48	 		2.43	
	 	 	 บมจ.ร�ช	กรุ๊ป	 	 	 2.6100%	 04/11/2573	 		170.60		 155,724.77	 0.44
	 	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 	 2.9100%	 20/05/2571	 		249.10		 234,027.00	 		0.67	
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค	 	 	 	 	 	 6,092,950.66	 		17.38	
  เงินทุนและหลักทรัพย์        
	 	 	 บมจ.เงินติดล้อ	 	 	 	 27/07/2567	 		300.00		 286,398.84	 		0.82	
	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 2.3800%	 26/01/2567	 		179.80		 177,909.75	 		0.51	
	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 2.4000%	 07/04/2567	 		203.20		 200,402.67	 		0.57	
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	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 1.7800%	 09/08/2567	 		127.00		 124,896.64	 		0.36	
	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 1.9900%	 25/01/2568	 		287.80		 282,707.32	 		0.81
  	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 	 	 19/01/2567	 		280.00		 272,977.25	 0.78
   รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 1,345,292.47	 3.85
  อาหารและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 	 4.2800%	 29/07/2568	 		30.00		 30,937.80	 0.09
	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 	 3.6000%	 22/01/2574	 		90.00		 82,875.74	 0.24
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.7600%	 22/03/2566	 		182.50		 183,403.31	 0.52
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 1.4500%	 11/06/2567	 		429.50		 420,997.32	 1.20
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.6200%	 19/09/2568	 		145.00		 146,574.43	 0.42
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.4300%	 11/06/2569	 		1,151.10	 1,113,222.54	 3.18
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 1,978,011.14	 5.65
  การแพทย์        
	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 	 3.4600%	 08/02/2567	 	280.00	 284,989.45	 0.81
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 	 29/01/2569	 		200.00		 182,836.93	 0.52
	 	 	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 	 	 	 05/05/2568	 		65.00		 60,032.18	 0.17
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	 1.9700%	 07/05/2567	 		48.00		 47,586.40	 0.14
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	 2.8800%	 06/05/2568	 		500.00		 497,882.62	 1.42
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.0800%	 30/03/2568	 		164.50		 160,503.90	 0.46
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 2.1600%	 06/05/2567	 		35.10		 34,878.91	 0.10
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 2.3200%	 11/12/2568	 		483.30		 468,092.05	 1.34
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 1.4600%	 09/10/2567	 		205.00		 200,572.88	 0.57
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 2.2600%	 24/04/2568	 		250.00		 246,055.62	 0.70
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 	 	 01/03/2567	 		200.00		 194,111.71	 0.55
	 	 	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 	 	 3.9000%	 10/04/2567	 		290.00		 287,106.59	 0.82
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 3.1700%	 17/05/2566	 		246.70		 248,551.51	 0.71
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 1.8100%	 20/01/2568	 		104.70		 101,890.42	 0.29
	 	 	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.9000%	 23/12/2567	 		693.00		 684,717.51	 1.95
	 	 	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.0400%	 28/01/2568	 		268.40		 265,606.87	 0.76
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 3,680,426.10	 10.50

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตรา วันครบ 
จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำาหนด 

จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตรา วันครบ 
จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่ายุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำาหนด 

จำานวนหน่วย 
บาท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)  

  ขนส่งและโลจิสติกส์        
	 	 	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 	 3.1800%	 09/05/2567	 		239.10		 241,837.22	 0.69
	 	 	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 	 2.2400%	 28/04/2569	 		140.00		 135,154.80	 0.39
	 	 	 บมจ.	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 	 	 2.9100%	 28/04/2571	 		94.70		 90,439.63	 0.26
  รวมขนส่งและโลจิสติกส์	 	 	 	 	 	 467,431.65	 1.34
 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 	 	 	 	 	 25,978,165.06	 74.13
รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 25,978,165.06	 74.13
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 35,534,462,514.54  บาท)      35,048,690.97 100.00
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้   
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 	65,167,140.25	
										รวมร�ยได้	 65,167,140.25	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 84,443,573.23	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 		6,379,503.32	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	8,506,004.26	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	60,493.40	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 	268,607.80	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 		99,658,182.01	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (34,491,041.76)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 		(203,482,505.52)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	183,987,947.83	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	(19,494,557.69)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (53,985,599.45)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	41,128,052.94	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	(95,113,652.39)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 36,330,380,393.49	 99.92
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   
	 	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 978,604,221.05	 2.69
	 	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 1,974,267,327.59	 5.43
	 	 อ�ยุคงเหลือม�กกว่�	3	ปี	 910,343,103.53	 2.50
 ตั๋วเงินคลัง	 1,405,262,472.92	 3.86
 หุ้นกู้    
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA(tha)	 1,297,373,134.68	 3.57
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+(tha)	 102,387,200.67	 0.28
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+	 1,346,603,167.14	 3.70
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 2,989,894,542.05	 8.22
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 1,204,458,834.57	 3.31
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 1,136,950,089.04	 3.13
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+(tha)	 3,030,012,621.81	 8.33
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 5,043,344,586.48	 13.87
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 2,384,641,197.86	 6.56
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-(tha)	 264,149,855.73	 0.73
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 5,313,639,088.65	 14.61
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB+	 2,012,527,203.27	 5.54
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 3,327,015,169.98	 9.15
 เงินฝาก 	 1,122,371,850.44	 3.09
 เงินฝากประจำา และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	 486,534,726.03	 1.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 28,453,151.56	 0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 36,358,833,545.05 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 22.48%  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 	5,268,477,125.09	 14.49
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 		3,381,452,133.86	 9.30
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 27,680,451,134.54	 76.13
	 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)	 	 1,122,164,820.96
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 139,662.61
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 65,459.63
4.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 	 N/A	 AAA(tha)	 	 1,907.24
5.	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 16	ส.ค.	2566	 N/A	 AAA	 	 486,534,726.03
6.	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 29	มิ.ย.	2566	 N/A	 A	 860,000,000.00	 849,511,293.51
7.	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียล	 20	ม.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 700,000,000.00	 697,207,200.59
	 	 กรุ๊ป	 	 	 	 	 	
8.	 ตั๋วแลกเงิน	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิ	 12	ม.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 800,000,000.00	 795,600,975.15
	 	 เวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 	 	 	
9.	 ตั๋วแลกเงิน	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิ	 11	พ.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 1,000,000,000.00	 984,695,700.73
	 	 เวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด	 	 	 	 	 	
10.	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 22	พ.ย.	2566	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 992,522,221.15
11.	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 6	ก.ค.	2566	 N/A	 N/A	 280,000,000.00	 277,653,844.20
12.	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 10	เม.ย.	2566	 N/A	 N/A	 400,000,000.00	 400,277,267.60
13.	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 24	ก.ค.	2566	 N/A	 N/A	 300,000,000.00	 300,673,109.25
14.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 12	มี.ค.	2571	 N/A	 N/A	 198,000,000.00	 216,640,406.67
15.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ก.ย.	2567	 N/A	 N/A	 1,000,000,000.00	 981,745,106.44
16.	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2569	 N/A	 N/A	 700,000,000.00	 693,702,696.86
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17.	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 4	ม.ค.	2566	 N/A	 N/A	 260,000,000.00	 259,567,624.34
18.	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 18	ม.ค.	2566	 N/A	 N/A	 200,000,000.00	 199,594,795.22
19.	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 1	ก.พ.	2566	 N/A	 N/A	 350,000,000.00	 349,121,162.06
20.	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 12	เม.ย.	2566	 N/A	 N/A	 600,000,000.00	 596,978,891.30
21.	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 17	พ.ค.	2566	 N/A	 A-	 246,700,000.00	 252,151,029.33
22.	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 20	ม.ค.	2568	 A-	 A-	 104,500,000.00	 102,348,513.43
23.	 หุ้นกู้	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ท	 11	พ.ค.	2566	 AA+(tha)	 AA+(tha)	 70,000,000.00	 71,163,056.34
	 	 เวอร์ค	จำ�กัด	 	 	 	 	 	
24.	 หุ้นกู้	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ท	 11	เม.ย.	2567	 AA+(tha)	 AA+(tha)	 30,000,000.00	 31,224,144.33
	 	 เวอร์ค	จำ�กัด	 	 	 	 	 	
25.	 หุ้นกู้	 บมจ.บ�งจ�ก	คอร์ปอเรชั่น	 25	ส.ค.	2568	 A	 A	 228,500,000.00	 228,441,199.57
26.	 หุ้นกู้	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 8	ก.พ.	2567	 AA+	 AA+	 280,000,000.00	 287,245,558.82
27.	 หุ้นกู้	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 9	พ.ค.	2567	 A-	 A-	 239,100,000.00	 245,503,509.70
28.	 หุ้นกู้	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 28	เม.ย.	2569	 A-	 A-	 140,000,000.00	 135,184,012.51
29.	 หุ้นกู้	 บมจ.ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	 28	เม.ย.	2571	 A-	 A-	 94,700,000.00	 90,465,295.26
30.	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2566	 A	 A	 27,000,000.00	 27,245,426.59
31.	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 21	มี.ค.	2570	 A	 A	 95,400,000.00	 96,398,891.45
32.	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2571	 A	 A	 1,140,000,000.00	 1,047,426,452.47
33.	 หุ้นกู้	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 7	พ.ค.	2567	 A-	 A-	 48,000,000.00	 47,978,375.26
34.	 หุ้นกู้	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 6	พ.ค.	2568	 A-	 A-	 500,000,000.00	 503,885,247.75
35	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2569	 A+	 A+	 700,000,000.00	 690,743,037.57
36.	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2571	 A+	 A+	 900,000,000.00	 871,764,248.94
37.	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2574	 A+	 A+	 385,000,000.00	 373,265,521.41
38.	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มิ.ย.	2574	 A+	 A+	 1,600,000,000.00	 1,556,794,819.34
39.	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 13	พ.ค.	2566	 A+	 A+	 100,000,000.00	 103,041,573.92
40.	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 29	ก.ค.	2568	 A+	 A+	 30,000,000.00	 31,271,987.39
41.	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 22	ม.ค.	2574	 A+	 A+	 90,000,000.00	 83,645,348.68
42.	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 20	ม.ค.	2566	 A+	 A+	 200,000,000.00	 202,908,059.35
43.	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 20	ม.ค.	2566	 A+	 A+	 250,000,000.00	 257,041,248.70
44.	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 23	ก.ย.	2570	 A+	 A+	 248,800,000.00	 233,224,662.07
45.	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 20	ม.ค.	2571	 A+	 A+	 120,000,000.00	 121,917,410.85
46.	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 30	พ.ค.	2572	 A+	 A+	 70,000,000.00	 70,831,822.10
47.	 หุ้นกู้	 บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�	 29	ม.ค.	2569	 AA	 AA	 200,000,000.00	 182,836,926.74
48.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 22	ก.ค.	2566	 AA	 AA	 20,000,000.00	 20,294,582.38
49.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 5	ก.ค.	2567	 AA	 AA	 207,300,000.00	 208,880,177.68
50.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 28	เม.ย.	2570	 AA	 AA	 27,000,000.00	 27,280,789.35
51.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 21	ก.ย.	2570	 AA	 AA	 150,000,000.00	 148,520,996.10
52.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 2	ก.ย.	2571	 AA	 AA	 405,000,000.00	 365,126,013.69

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
53.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 5	ธ.ค.	2571	 AA	 AA	 16,000,000.00	 15,679,817.38
54.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 24	ก.ย.	2573	 AA	 AA	 55,700,000.00	 51,884,224.03
55.	 หุ้นกู้	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 31	ม.ค.	2566	 A-(tha)	 A-(tha)	 27,200,000.00	 27,337,527.92
56.	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 6	พ.ค.	2567	 N/A	 A	 35,100,000.00	 35,194,946.15
	 	 (ประเทศไทย)	 	 	 	 	 	
57.	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		 11	ธ.ค.	2568	 N/A	 A	 483,300,000.00	 469,423,733.15
	 	 (ประเทศไทย)	 	 	 	 	 	
58.	 หุ้นกู้	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 8	พ.ย.	2572	 AA+	 AA+	 161,000,000.00	 154,079,946.90
59.	 หุ้นกู้	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 7	ส.ค.	2573	 AA+	 AA+	 90,000,000.00	 84,994,699.21
60.	 หุ้นกู้	 บมจ.โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 8	พ.ย.	2574	 AA+	 AA+	 695,000,000.00	 662,681,360.90
61.	 หุ้นกู้	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 24	ก.พ.	2568	 A-	 A	 459,100,000.00	 448,999,974.32
62.	 หุ้นกู้	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 19	ส.ค.	2568	 A-	 A	 320,000,000.00	 320,372,882.55
63.	 หุ้นกู้	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 29	ก.ย.	2569	 A-	 A	 1,646,200,000.00	 1,590,240,774.84
64.	 หุ้นกู้	 บมจ.กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	 24	ก.พ.	2570	 A-	 A	 960,700,000.00	 946,351,847.22
65.	 หุ้นกู้	 บมจ.โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	 1	ต.ค.	2567	 N/A	 AA-	 80,000,000.00	 76,507,528.61
66.	 หุ้นกู้	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 20	พ.ค.	2571	 A-(tha)	 A-(tha)	 249,100,000.00	 236,812,327.81
67.	 หุ้นกู้	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 14	ธ.ค.	2565	 AA-	 AA-	 180,000,000.00	 184,386,891.08
68.	 หุ้นกู้	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 1	เม.ย.	2570	 AA-	 AA-	 518,100,000.00	 493,880,723.71
69.	 หุ้นกู้	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 27	พ.ย.	2570	 AA-	 AA-	 113,000,000.00	 109,197,698.23
70.	 หุ้นกู้	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 19	ม.ค.	2567	 AA-	 AA-	 280,000,000.00	 272,977,247.41
71.	 หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 9	ต.ค.	2567	 A+	 A+	 205,000,000.00	 200,747,126.18
72.	 หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 24	เม.ย.	2568	 A+	 A+	 250,000,000.00	 246,147,719.98
73.	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 26	ม.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 179,800,000.00	 178,886,353.10
74.	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 7	เม.ย.	2567	 N/A	 BBB+	 203,200,000.00	 200,686,590.88
75.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 6	ส.ค.	2571	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 330,000,000.00	 305,959,401.48
76.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 2	ก.ค.	2573	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 140,900,000.00	 134,003,319.15
77.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 6	ส.ค.	2574	 AAA(tha)	 AAA(tha)	 958,400,000.00	 857,410,414.05
78.	 หุ้นกู้	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 25	ม.ค.	2570	 AA(tha)	 AA(tha)	 846,700,000.00	 811,685,807.25
79.	 หุ้นกู้	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 8	เม.ย.	2573	 AA(tha)	 AA(tha)	 520,000,000.00	 485,407,171.26
80.	 หุ้นกู้	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 5	พ.ค.	2568	 A-	 A-	 65,000,000.00	 60,032,177.65
81.	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ช	กรุ๊ป	 4	พ.ย.	2573	 AA+	 AA+	 170,600,000.00	 157,601,601.31
82.	 หุ้นกู้	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 10	เม.ย.	2567	 N/A	 BBB+	 290,000,000.00	 287,686,034.78
83.	 หุ้นกู้	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 23	ธ.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 693,000,000.00	 690,848,474.80
84.	 หุ้นกู้	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 28	ม.ค.	2568	 N/A	 BBB+	 268,400,000.00	 267,430,987.28
85.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 30	ส.ค.	2567	 A+(tha)	 A+(tha)	 1,400,000,000.00	 1,423,825,680.91
86.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 1	พ.ย.	2567	 A+(tha)	 A+(tha)	 145,000,000.00	 147,110,398.07
87.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 1	เม.ย.	2568	 A+(tha)	 A+(tha)	 103,520,000.00	 104,069,308.97
88.	 หุ้นกู้	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 1	ต.ค.	2568	 A+(tha)	 A+(tha)	 61,150,000.00	 61,116,555.99
89.	 หุ้นกู้	 บริษัท	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จำ�กัด	 8	ก.ย.	2570	 A+(tha)	 A+(tha)	 1,300,000,000.00	 1,293,890,677.87
90.	 หุ้นกู้	 บมจ.ศุภ�ลัย	 1	มี.ค.	2567	 N/A	 A	 200,000,000.00	 194,111,705.54
91.	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2566	 AA	 AA	 182,500,000.00	 183,955,307.22
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
92.	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2567	 AA(tha)	 AA	 429,500,000.00	 423,071,250.98
93.	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 19	ก.ย.	2568	 AA(tha)	 AA	 145,000,000.00	 147,192,807.50
94.	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 11	มิ.ย.	2569	 AA(tha)	 AA	 1,151,100,000.00	 1,122,537,505.06
95.	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 9	ส.ค.	2567	 N/A	 A-	 127,000,000.00	 125,338,855.40
96.	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 25	ม.ค.	2568	 N/A	 A-	 287,800,000.00	 284,027,714.48
97.	 หุ้นกู้	 บมจ.เงินติดล้อ	 27	ก.ค.	2567	 A	 A	 300,000,000.00	 286,398,842.94
98.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิ	 8	ส.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 250,000,000.00	 236,463,647.56
	 	 เวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด
99.	 หุ้นกู้	 บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิ	 3	ต.ค.	2567	 N/A	 BBB+	 160,000,000.00	 150,525,114.87
	 	 เวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด
100.	 หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 30	มี.ค.	2568	 A-	 A-	 164,500,000.00	 160,758,878.95
       
                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่มตราสารตาม 
(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		  
  



  21    

คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและระยะ
ย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด	
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	-	อันดับเครดิตสูงสุด	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ	์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน	
เกณฑ์สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	
อื่นๆ	ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน						
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ							
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

  

 
     
 

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	 +	 สินทรัพย์อื่น	 (เช่น	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 ค่�ใช้จ่�ย												
รอตัดบัญชี)	-	หนี้สิน	(เช่น	เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

เงินฝ�กประจำ�
1.34% เงินสด	สินทรัพย์สภ�พคล่อง

และหลักทรัพย์อื่น*
7.04%

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน
	9.15%

พนัธบตัรรฐับ�ล/พนัธบตัรธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย/พันธบัตรที่
กระทรวงก�รคลังคำ้�ประกัน/

ตั๋วเงินคลัง
10.62%

หุ้นกู้ที่ซื้อข�ยใน
สม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย

71.85%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  ตุลาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 84,443.57 0.21

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 6,379.50 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 8,506.00 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 41,128.05 0.10

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 329.10 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 140,786.23 0.35

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

หนา้ที  / KFIXED

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

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

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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




