รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟกซเดท เอเชียน บอนด 2021A
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สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน
บอนด์ 2021A (K Fixed-Dated Asian Bond 2021A Fund : KAB21A) เพื่อรายงานผลการ
ดำ�เนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่           
14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ
อั น สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ มี ผ ลการดำ � เนิ นงานที่ ดี บ นความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้          
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
							

ขอแสดงความนับถือ
						 KAsset
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�การซื้อกองทุนรวม
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำ�รายการ
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
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปดเค ฟกซเดท เอเชียน บอนด 2021A
(K Fixed-Dated Asian Bond 2021A Fund : KAB21A)
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา 1 ป ได ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว
ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
ประมาณ 1 ป โดยไมต่ํากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน
14 กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน
กองทุน มีน โยบายที่ จะนําเงิน ไปลงทุ น ในต างประเทศ โดยจะเน น ลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I, Class C(USD)–Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน
ตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยูในสกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ (USD) และลงทุนส วนใหญ ในตราสารหนี้ที่มีอันดั บ
ความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco
Hong Kong Limited ซึ่ งอยูภายใตก ฎหมายที่เกี่ยวของของฮ องกง โดยได รับการกํ ากับดู แ ลและอนุ ญ าตจาก
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ่ ง เป น สมาชิ ก สามั ญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิ ได เปน กองทุ น รวมประเภทเฮ็ ด จ ฟ น ด (Hedge
fund)
สําหรับการลงทุนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือตรา
สารเทียบเทาเงินฝาก หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นทั้งในและตางประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน การสรางผลตอบแทนจากการลงทุนให
สูงขึ้นหรือเพื่อลดคาใชจายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุน ในตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Notes)
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non
– Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและ
ตางประเทศไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การดํารงอัตราสวนการลงทุนในกองทุนหลัก หรืออัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไว
ขางตนจะไมนํามาบังคับใชในชวงเวลาดังตอไปนี้
(ก) ชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม
(ข) ชวงกอนครบอายุกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ฮองกง โดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
(USD) เปน สกุลเงิน หลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุ นของกองทุน หลั กใน
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากฮองกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให
ผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วัน ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุน
รวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) หรือเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุน โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพ ย
ตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณ
ตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนิน การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดั งกล าว โดยประกาศผ านทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
นโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล
มีนโยบายไมจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กองทุนมีนโยบายที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผล
ตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Notes)
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมใน
อนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลัก ทรัพ ย์ต่างประเทศได้ หรื อ สามารถกลั บ มาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำ�ให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็น
ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำ�เนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว
โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มี
ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำ�เนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563    
ติดลบอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.32
4

ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
กองทุ น หลั ก มี ผ ลตอบแทนต่ อ ปี จ ากการดำ � เนิ น งานตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง กองทุ น จนถึ ง วั น ที่                   
31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 0.8%
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
Fund Performance of K Fixed-Dated Asian Bond 2021A Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2561
(2018)

2562
(2019)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

2563
(2020)
0.32

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

7.81

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

N/A

*S

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 2563/Performance as of 30 Dec 2020

*Y

Year to
Date

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
0.32

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

0.32

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)

7.81

9.41

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

N/A

N/A

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่รายงานไปจนถึงวันจัดตั้งกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
ตัวชี้วัด
ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ โดยมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

Benchmark
None. Since the Master fund has no benchmark and this fund is a fixed maturity fund managed by buy-and-hold strategy to seek
appropriate return.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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*14/07/2020

Since
Inception
Return
(% p.a.)
0.32
N/A
7.81
N/A

ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
102.00

ร้อยละ

101.00
100.32
100.00

99.00

98.00

97.00

กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
96.00

7/63

8/63

9/63

10/63

11/63

12/63

* ตัวชี้วัด
ไม่มีเนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ โดยมีการบริหาร
จัดการแบบ buy-and-maintain  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม   
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

				

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
2,648,144,706.62
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,791,169,091.61)
เงินฝากธนาคาร
550,968.60
ลูกหนี้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยค้างรับ
22,690.61
ลูกหนี้อื่น
662,834.40
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
41,302.32
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
154,828,313.17
รวมสินทรัพย์
2,804,250,815.72
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น
5,517.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4,900,011.84
รวมหนี้สิน
4,905,529.72
สินทรัพย์สุทธิ
2,799,345,286.00
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่าย 279,039,164.1560  หน่วย
2,790,391,641.56
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กำ�ไรสะสม 		
ยังไม่ได้จัดสรร
8,953,644.44
สินทรัพย์สุทธิ
2,799,345,286.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.0320
(ปี 2563 คำ�นวณจากจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด 279,039,164.1560 หน่วย)		
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
เงินตรา	
อัตรา	
วันครบ จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรม %
ดอกเบี้ย กำ�หนด
(,000)
บาท (,000) เงินลงทุน
			
(,000)		
(,000)
หน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
Invesco Hong Kong Ltd.
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021  I Class C (USD) -Accumulation.
8,774.50 87,745.02 (USD) 88,271.49 (USD) 2,648,144.71 100.00
		 รวมหน่วยลงทุน
2,648,144.71 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,791,169,091.61 บาท)						 2,648,144.71 100.00
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

				
			

บาท

รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
26,694.84
รายได้อื่น
1,209,776.63
รวมรายได้
1,236,471.47
ค่าใช้จ่าย 		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
4,184,901.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
265,043.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
418,490.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
31,576.86
ค่าภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย
4,004.23
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย
29,109.05
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
10,212.51
รวมค่าใช้จ่าย
4,943,337.63
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน
(3,706,866.16)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น		
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
877,450.05
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(158,839,354.14)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง
154,828,313.17
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
(3,133,590.92)
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
15,794,101.52
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
15,794,101.52
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงาน
8,953,644.44
กำ�ไรสะสมต้นปี
0.00
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงาน
8,953,644.44
กำ�ไรสะสมปลายปี
8,953,644.44
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
573,659.21
0.02
เงินฝาก
573,659.21
0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
2,648,144,706.62
94.60
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน
2,648,144,706.62
94.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
154,828,313.17
5.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
154,828,313.17
5.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(4,201,393.00)
(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,799,345,286.00 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A		
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A

รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
573,659.21
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

0.00
0.02
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

				
		
		
อั
น
ดั
บ
อั
น
ดั
บ
วันครบ
มูลค่า	
มูลค่าตาม
ประเภท
ผู้ออก
กำ�หนด ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
				 ของตราสาร ของผู้ออก/
					
ค�้ำประกัน				
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย
			

N/A
N/A

AA+(tha),F1+(tha)
AA-(tha),F1(tha)

2,000.00
571,659.21

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

		
ประเภทสัญญา	 คู่สัญญา	
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.

AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 154,828,313.17 5.53% 30 ก.ค. 2564 154,828,313.17
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก�ำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้โดยตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษส�ำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ำกว่า 
“CCC(tha)” ส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
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คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก�ำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้ส�ำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
และโดยปกติแล้วจะก�ำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณี
ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ      
น่าเชื่อถือที่ก�ำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำ�หนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำ�หนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ   
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มีแบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  กรกฎาคม  ถึงวันที  ธันวาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

4,184.90

0.15

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

265.04

0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

418.49

0.02

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด(Total Fund's Direct Expenses)
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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74.90

0.00

4,943.34

0.18

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
		1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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