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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 ธันวาคม 2565  



กองทุนเปิดเค โกลด์
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	 โกลด์	 (K	Gold	
Fund	 :	K-GOLD)	 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�ร
เงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	1	กรกฎ�คม	2565	ถึงวันที่	31	ธันว�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	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 โกลด ์
(K Gold Fund : K-GOLD) 

 
การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี ้
 1. ชนิดสะสมมลูค่า : K-GOLD-A(A) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-GOLD-A(D) 
3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ : K-GOLD-C(A) 

ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 18 กรกฎาคม 2551 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ใน
อัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน
ดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าว
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ ส าหรับการด าเนินการของกองทุน ส าหรับการรอจังหวะการลงทุนใน
ต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือส าหรับการอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด และลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง จะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
K-GOLD-A(A) และ K-GOLD-C(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
K-GOLD-A(D) กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของ
ก าไรสะสมหรือการเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานประจ าแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มข้ึนในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ หากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขประกาศใน
เร่ืองที่เก่ียวกับเงินปันผลเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจจะแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีเง่ือนไขเป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไข โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย    
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	SPDR	Gold	Trust	ใน
อัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน			
ซึ่งกองทุนดังกล่�วจัดตั้งและจัดก�รโดย	 World	 Gold	 Trust	 Services,	 LLC	 ที่ถือหุ้นโดย	
World	Gold	Council	 (WGC)	ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงห�กำ�ไรที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	นอกจ�กนี้กองทุนดังกล่�วได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์นิวยอร์ก	
และตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์	 โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	 SPDR	 Gold	
Trust	 ที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์และอ�จลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	 รวมทั้ง	 ในสภ�วก�รณ์ปกติกองทุนจะ
ลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (Derivatives)	เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงิน
ตร�ต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	90	ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
 กองทุนต่�งประเทศนี้จะมีก�รลงทุนในรูปดอลล�ร์สหรัฐฯ	 โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทน
ของกองทุนมีก�รเคลื่อนไหวไปในทิศท�งเดียวกันกับก�รเคลื่อนไหวของร�ค�ทองคำ�แท่งในรูป
ดอลล�ร์สหรัฐฯ	ณ	 วันที่	 30	 ธันว�คม	 2565	 กองทุนมีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	
SPDR	Gold	Trust	ประม�ณร้อยละ	95.20	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	เทียบกับสัดส่วนประม�ณ
ร้อยละ	100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2565	ในขณะที่กองทุนมีก�รลงทุน
ในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีระยะส้ัน	ณ	วันท่ี	 30	 ธันว�คม	2565	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณ	
ร้อยละ	4.8	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	0	ณ	วันที่				
30	 มิถุน�ยน	 2565	 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณ
ร้อยละ	94.67	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2564	เทียบกับสัดส่วนประม�ณ
ร้อยละ	96.91	ของสินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2565
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	6	เดอืน	และรอบระยะเวล�	1	 ปี	
และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่	 30	 ธันว�คม	 2565	 อยู่ที	่
-2.16%	และ	-1.44%	ต�มลำ�ดบั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัดชันอ้ี�งองิ	LBMA	Gold	Price	ในรปูสกลุ
ดอลล�ร์สหรฐัฯ	ทีม่ผีลตอบแทนอยูท่ี	่ -1.85%	และ	-0.65%	ทัง้นีก้องทนุมผีลตอบแทนจ�กก�ร
ดำ�เนนิง�นตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิ	0.31%	และ	0.79%	ในช่วงปีทีผ่่�นม�

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทนุหลกัมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	และรอบระยะเวล�	3	ปี	
ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2565	อยู่ที	่-82%	และ	-5.54%	ต�มลำ�ดบั	ขณะทีด่ชันอ้ี�งองิ	LBMA	Gold	
Price	PM	ในรปูสกลุดอลล�ร์สหรฐัฯ	ทีม่ผีลตอบแทนอยู่ที	่0.44%	และ	6.18%	ต�มลำ�ดบั		
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Gold Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%)  ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคำท่ีได้รับการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is LBMA Gold Price AM, 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 8 July 2022, the Fund’s benchmark was LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Gold Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%)  ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคำท่ีได้รับการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is LBMA Gold Price AM, 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 8 July 2022, the Fund’s benchmark was LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Gold Fund-A(A)

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

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

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -1.33-4.253.58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.65-2.842.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 14.9913.4717.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 14.6513.2719.03
*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 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 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.)

*21/07/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.88-1.33-2.116.93-1.33
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.24-0.65-1.856.38-0.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 14.9414.9915.7516.4714.99
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 14.9914.6514.7716.0114.65

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 โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่�
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 ธันว�คม 2565

*		 ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	 8	กรกฎ�คม	2565	 เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีร�ค�ทองคำ�ในสกุลดอลล�ร์สหรัฐจ�ก	LBMA	Gold	

Price	AM	(100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	

90%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ก่อนวันที่	8	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนีร�ค�ทองคำ�ในสกุลดอลล�ร์สหรัฐจ�ก	LBMA	Gold	Price	AM	(100%)	ปรับด้วย

ต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	ซึ่งเปรียบเสมือนกับก�รเทียบกับดัชนีร�ค�ทองคำ�ที่ได้รับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�น

อัตร�แลกเปลี่ยนเต็มจำ�นวน	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	โกลด์	-A	ชนิดสะสมมูลค่�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Gold Fund-A(D)

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)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -1.44-4.3522.5315.00-3.869.887.51-8.99-1.22-24.85
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -0.65-2.8423.5716.23-2.3110.678.84-8.50-0.93-25.85
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 14.9813.4718.7413.649.3110.4014.9413.1012.5621.28
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 14.6513.2719.5812.169.0210.5315.3812.8412.7322.15

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 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.)

*18/07/2008

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.080.205.044.94-1.44-2.166.91-1.44
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.590.946.286.07-0.65-1.856.38-0.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 16.2214.6414.3415.8914.9815.7516.4714.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.0314.7314.1516.0714.6514.7716.0114.65

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Gold Fund-A(D)

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%)  ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคำท่ีได้รับการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is LBMA Gold Price AM, 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 8 July 2022, the Fund’s benchmark was LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.
 

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Gold Fund-A(D)

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%)  ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบกับดัชนีราคาทองคำท่ีได้รับการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is LBMA Gold Price AM, 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 8 July 2022, the Fund’s benchmark was LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.
 

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 โกลด์-A ชนิดจ่�ยเงินปันผล
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 ธันว�คม 2565

*		 ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	 8	กรกฎ�คม	2565	 เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนีร�ค�ทองคำ�ในสกุลดอลล�ร์สหรัฐจ�ก	LBMA	Gold	

Price	AM	(100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	

90%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ก่อนวันที่	8	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนีร�ค�ทองคำ�ในสกุลดอลล�ร์สหรัฐจ�ก	LBMA	Gold	Price	AM	(100%)	ปรับด้วย

ต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	ซึ่งเปรียบเสมือนกับก�รเทียบกับดัชนีร�ค�ทองคำ�ที่ได้รับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�น

อัตร�แลกเปลี่ยนเต็มจำ�นวน	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	โกลด์	-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 7,355,382,348.63
เงินฝ�กธน�ค�ร	 279,711,807.27
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 15,894.48
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 195,315,708.27
ลูกหนี้อื่น	 	 4,024.80
รวมสินทรัพย	์ 7,830,429,783.45
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 100,241,379.21
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,080,597.99
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 4,220,857.37
หนี้สินอื่น	 	 109,544.88
รวมหนี้สิน	 	 105,652,379.45
สินทรัพย์สุทธ	ิ 7,724,777,404.00
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 7,363,698,130.94
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 4,976,535,930.22
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (4,615,456,657.16)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 7,724,777,404.00

 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำ�นวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 6,378,999,297.91	 617,653,458.0937	 10.3278
ชนิดสะสมมูลค่� - A	 1,345,777,095.36	 118,716,258.7865	 11.3360
ชนิดสะสมมูลค่� - C	 1,010.73	 96.2141	 10.5050
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กองทุนเปิดเค โกลด์
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565 
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

 กองทุนเปิด

  World Gold Trust Services        

	 	 	 SPDR	GOLD	TRUST	 	 	 1,259.98	 193,508.25	(USD)	 213,137.71	(USD)	 7,355,382.35	 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 7,355,382.35	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 6,137,013,315.34 บ�ท)      7,355,382.35 100.00
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กองทุนเปิดเค โกลด์
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 400,136.02
	 	 รวมร�ยได้	 400,136.02
ค่�ใช้จ่�ย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 20,035,433.31
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 2,003,543.38
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 2,003,543.38
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 65,533.85
	 ค่�น�ยหน้�จ�กกก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 744,115.27
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 503,612.87
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 25,355,782.06
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (24,955,646.04)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
	 ร�ยได้อื่น	 1,618,602.32
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 32,268,641.43
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (81,844,644.06)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (459,076,100.00)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 517,821,394.77
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 74,727,156.64
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 (225,014,101.83)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (139,499,050.73)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (164,454,696.77)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 60,020.40
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (164,514,717.17)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โกลด์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 278,954,421.34	 3.61

	 เงินฝ�ก		 278,954,421.34	 3.61

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 7,356,155,629.04	 95.23

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

	 	 เงินฝ�ก	 773,280.41	 0.01

 ประเทศสิงคโปร ์   

	 	 หน่วยลงทุน	 7,355,382,348.63	 95.22

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 	95,074,329.06		 	1.23	

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 	95,074,329.06		 	1.23	

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (5,406,975.44)	 (0.07)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 7,724,777,404.00 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 3.39%  
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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	 	 279,727,701.75	 3.62
	 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	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 278,153,758.63
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1	 	 773,280.41
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 800,662.71
 
                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	 (4,208,923.11)	 -0.05%	 23	ม.ค.	2566	 (4,208,923.11)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,995,846.15)	 -0.10%	 23	ม.ค.	2566	 (7,995,846.15)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (10,340,769.23)	 -0.13%	 23	ม.ค.	2566	 (10,340,769.23)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,612,307.69)	 -0.10%	 23	ม.ค.	2566	 (7,612,307.69)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,898,923.08)	 -0.06%	 23	ม.ค.	2566	 (4,898,923.08)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,559,923.08)	 -0.05%	 23	ม.ค.	2566	 (3,559,923.08)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,442,307.69)	 -0.15%	 23	ม.ค.	2566	 (11,442,307.69)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,852,923.08)	 -0.04%	 23	ม.ค.	2566	 (2,852,923.08)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (44,651,161.40)	 -0.58%	 13	ก.พ.	2566	 (44,651,161.40)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,248,517.54		 0.02%	 27	มี.ค.	2566	 	1,248,517.54	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,099,929.82)	 -0.03%	 27	มี.ค.	2566	 (2,099,929.82)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	263,717.54		 0.00%	 27	มี.ค.	2566	 	263,717.54	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,451,035.09		 0.02%	 27	มี.ค.	2566	 	1,451,035.09	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	14,952,210.53		 0.19%	 27	มี.ค.	2566	 	14,952,210.53	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (578,364.91)	 -0.01%	 27	มี.ค.	2566	 (578,364.91)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	13,480,175.44		 0.17%	 27	มี.ค.	2566	 	13,480,175.44	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	10,443,695.65		 0.14%	 15	พ.ค.	2566	 	10,443,695.65	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	219,619.57		 0.00%	 15	พ.ค.	2566	 	219,619.57	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	16,939,943.48		 0.22%	 15	พ.ค.	2566	 	16,939,943.48	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	38,741,927.87		 0.50%	 3	ก.ค.	2566	 	38,741,927.87	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	16,496,950.82		 0.21%	 11	ก.ย.	2566	 	16,496,950.82	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	40,313,901.64		 0.52%	 11	ก.ย.	2566	 	40,313,901.64	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	12,953,715.85		 0.17%	 30	ต.ค.	2566	 	12,953,715.85	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	326,229.51		 0.00%	 30	ต.ค.	2566	 	326,229.51	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	226,943.17		 0.00%	 30	ต.ค.	2566	 	226,943.17	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	272,994.54		 0.00%	 30	ต.ค.	2566	 	272,994.54	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	11,409,688.52		 0.15%	 30	ต.ค.	2566	 	11,409,688.52	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	9,749,202.19		 0.13%	 30	ต.ค.	2566	 	9,749,202.19	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,451,086.34		 0.03%	 30	ต.ค.	2566	 	2,451,086.34	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	3,374,153.01		 0.04%	 6	พ.ย.	2566	 	3,374,153.01	

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

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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	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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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 

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

	 1	 DBS	Vickers	Securities	(Singapore)	Pte	Ltd.	 		744,115.27		 100.00%

  รวม   744,115.27  100.00%

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

	 	 -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บ�ท/หน่วย	 	 0.40	 0.40	 0.75	 0.20	 0.30	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	20/2/52	 24/9/52	 31/3/53	 30/6/53	 30/9/53	 4/1/54	 31/3/54

วันจ่�ยเงินปันผล	 	19/3/52			20/10/52	 30/4/53	 29/7/53	 15/10/53	 14/1/54	 12/4/54

ครั้งที	่ 	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	30/6/54	 30/9/54	 2/4/55	 1/10/55	 2/1/56	 30/9/56	 31/3/57

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/7/54	 14/10/54	 12/4/55	 15/10/55	 14/1/56	 14/10/56	11/4/57

ครั้งที	่ 	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	
บ�ท/หน่วย	 	 0.50	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	30/6/59	 30/9/62	 2/1/63	 31/3/63	 30/6/63	 30/9/63	 4/1/64

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/7/59	 11/10/62	 14/1/63	 14/4/63	 14/7/63	 14/10/63	14/1/64

ครั้งที	่ 	 22	 23	 รวม	
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.30	 6.05

วัน XD	 	4/1/65	 31/3/65

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/1/65	 12/4/65
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โกลด์

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 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

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 -ไม่มี-




