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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ     
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ 2566



กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพ่ือการ
เล้ียงชีพ” (K China Equity RMF : KCHINARMF) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่       
28 กุมภาพันธ์ 2566
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ ในการลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง โดยทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมเพิม่เตมิ
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำาหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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รองรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

กองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเล้ียงชีพ    
(K China Equity RMF : KCHINARMF) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2563 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน – 31 สิงหาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉล่ีย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตรา
สารทุนของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

กองทุนหลักดังกลาวเปนกองทุนในกลุม JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก 
(Luxembourg) และจัดต้ังและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ซ่ึงเปนกองทุนท่ี
อยูภายใตการกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund แบงหนวยลงทุนท่ีเสนอขายออกเปน Share Class ซ่ึงจะ
แตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือและมูลคาคงเหลือข้ันต่ํา โครงสรางอัตรา
คาธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูลงทุน หรือลักษณะอ่ืนๆ ท้ังนี้ 
กองทุนเปดเค ไชนา หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนใน Share Class I ซึ่งเปน Share Class สําหรับผูลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดย
ถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหง
หนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก หรือหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศ หรือหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

 
ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) และ

สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจาย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) ตราสารหนี้ ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ท้ังในและตางประเทศ 
ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพย ท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted) เวนแตเปนหุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได 
 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศฮองกง โดยใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ (USD) เปนสกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮองกงจะสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาวไปยังประเทศ
ลักเซมเบิรกตอไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศฮองกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน China Focus Fund ในกลุ่มของ Fidelity Funds 
ท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบอร์ก ซึง่จดัตัง้และจดัการโดย Fidelity International Limited (FIL) 
ในส่วนของกองทุนเปิดเค ไชน่า อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่   
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยใน
สภาวการณ์ปกต ิกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน China Focus Fund ประมาณร้อยละ 99.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทียบกับประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ วันที่              
31 สิงหาคม 2565  ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0.37  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดย
กองทนุมกีารทำาสญัญาป้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปลีย่นประมาณร้อยละ 93.95 ของสนิทรพัย์ต่างประเทศ 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่    
31 สิงหาคม 2565

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 
–19.93% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI China Capped 10% Index (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ -16.09 ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตำ่ากว่าดัชนี
อ้างอิง 3.84% 

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน และผลตอบแทนจากการดำาเนิน
งานรอยระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 5.49% และ -16.40% ต่อปีตามลำาดับ  ขณะ
ที่ดัชนีอ้างอิง MSCI China Capped 10% Index (N) ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 4.91% และ -15.82% ต่อปี
ตามลำาดับ 



  5    

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K China Equity RMF

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 -26.85-21.488.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -19.43-18.953.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 37.9328.8117.19
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 36.7325.3016.20
*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 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 2023

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*01/12/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -19.93-20.37-6.543.55-2.16
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -16.09-14.97-4.293.83-0.26
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 32.4937.4833.6123.3522.31
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 30.5536.5633.3325.3523.65

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K China Equity RMF

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ระหว่างวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565  กองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 
** ก่อนวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 2 September 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI China 10/40 Net Total Return USD, 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.
 
 
* During 2 November 2020 – 1 September 2022, the Fund’s benchmark was MSCI China 10/40 Net Total Return USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and
converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
** Prior to 2 November 2020, the Fund’s benchmark was MSCI China Capped 10% (N) 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 ไชน่า หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K China Equity RMF

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ระหว่างวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565  กองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 
** ก่อนวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 2 September 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI China 10/40 Net Total Return USD, 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.
 
 
* During 2 November 2020 – 1 September 2022, the Fund’s benchmark was MSCI China 10/40 Net Total Return USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and
converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
** Prior to 2 November 2020, the Fund’s benchmark was MSCI China Capped 10% (N) 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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 ร้อยละ

ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566

*  ตัวชี้วัด
 • ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 10%
 * ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 ** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    

  บาท                
  สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 4,213,786,487.92 
เงินฝากธนาคาร  117,655,145.88 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 144,346.83 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 38,772,959.62 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 73,189.24 
รวมสินทรัพย ์  4,370,432,129.49 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 126,174,207.05 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  11,060,840.90 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,912,520.20 
หนี้สินอื่น 127,012.86 
รวมหนี้สิน 141,274,581.01 
สินทรัพย์สุทธ ิ  4,229,157,548.48 
 สินทรัพย์สุทธิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6,967,129,338.35 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล  (830,966,376.19)
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน (1,907,005,413.68)
สินทรัพย์สุทธ ิ 4,229,157,548.48 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 6.0701 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 696,712,933.8351  
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กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

  
 

 
    

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนเงินต้น/ มูลค่าที่ตราไว้ เงินตราต่างประเทศ  
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        จำานวนหน่วย (,000) (,000) 

หน่วยลงทุน        
 กองทุนเปิด        
  JP Morgan Chase Bank, N.A.        
   JPM CHINA -I ACC USD   1,073.03 166,486.24 (USD) 119,235.61 (USD) 4,213,786.49 100.00
รวมหน่วยลงทุน      4,213,786.49 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 5,344,819,947.80  บาท)      4,213,786.49 100.00
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กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  บาท                

รายได้
     รายได้ดอกเบี้ย 271,448.40 
          รวมรายได้  271,448.40 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  18,879,066.34 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 349,262.72 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  755,162.67 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  47,109.28 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 228,697.47 
          รวมค่าใช้จ่าย  20,259,298.48 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  (19,987,850.08)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (153,394,063.69)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  109,527,483.23 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (155,728,750.00)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ 122,429,005.88 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 53,796,728.58 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (179,984,533.10)
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (203,354,129.10)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  (223,341,979.18)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (223,341,979.18))
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 117,461,222.82 2.78

 เงินฝาก  117,461,222.82 2.78

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 4,214,124,757.81 99.64

     ประเทศลักเซมเบอร์ก   

  หน่วยลงทุน 4,213,786,487.92 99.64

     ประเทศเบลเยี่ยม   

  เงินฝาก 338,269.89 0.01

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (87,401,247.43) (2.07)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (87,401,247.43) (2.07)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (15,027,184.72) (0.36)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,229,157,548.48 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 5.83% 
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   117,799,492.71 2.79 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำานักงาน กลต.   0.00 0.00
    ที่ สน. 24/2552    

   รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน   
1 เงินฝากธนาคาร EUROCLEAR BANK S.A / N.V  N/A N/A  338,269.89
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  7,650,923.79
3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha)  109,810,299.03

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง (1,704,800.00) -0.04% 8 มี.ค. 2566 (1,704,800.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง  128,640.00  0.00% 8 มี.ค. 2566  128,640.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง  107,200.00  0.00% 8 มี.ค. 2566  107,200.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง  3,514,400.00  0.08% 8 มี.ค. 2566  3,514,400.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง  173,400.00  0.00% 8 มี.ค. 2566  173,400.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  407,760.00  0.01% 8 มี.ค. 2566  407,760.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (15,662,400.00) -0.37% 8 มี.ค. 2566 (15,662,400.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  2,026,200.00  0.05% 8 มี.ค. 2566  2,026,200.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  3,215,600.00  0.08% 8 มี.ค. 2566  3,215,600.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (8,848,160.00) -0.21% 5 เม.ย. 2566 (8,848,160.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  3,785,800.00  0.09% 5 เม.ย. 2566  3,785,800.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  405,800.00  0.01% 10 พ.ค. 2566  405,800.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  582,000.00  0.01% 10 พ.ค. 2566  582,000.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,641,700.00  0.04% 10 พ.ค. 2566  1,641,700.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (74,250.00) 0.00% 10 พ.ค. 2566 (74,250.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (28,950.00) 0.00% 10 พ.ค. 2566 (28,950.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  487,800.00  0.01% 10 พ.ค. 2566  487,800.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,095,250.00  0.03% 10 พ.ค. 2566  1,095,250.00 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (15,114,600.00) -0.36% 10 พ.ค. 2566 (15,114,600.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  2,329,052.63  0.06% 14 มิ.ย. 2566  2,329,052.63 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  3,295,263.16  0.08% 14 มิ.ย. 2566  3,295,263.16 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  448,796.84  0.01% 14 มิ.ย. 2566  448,796.84 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,872,736.84) -0.04% 14 มิ.ย. 2566 (1,872,736.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (466,961.05) -0.01% 14 มิ.ย. 2566 (466,961.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,871,452.63) -0.09% 14 มิ.ย. 2566 (3,871,452.63)
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  14,808,667.37  0.35% 12 ก.ค. 2566  14,808,667.37 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (8,586,025.79) -0.20% 30 ส.ค. 2566 (8,586,025.79)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง (727,298.34) -0.02% 20 ก.ย. 2566 (727,298.34)
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  228,508.29  0.01% 20 ก.ย. 2566  228,508.29 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (2,141,996.69) -0.05% 20 ก.ย. 2566 (2,141,996.69)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (520,298.34) -0.01% 20 ก.ย. 2566 (520,298.34)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (387,649.17) -0.01% 20 ก.ย. 2566 (387,649.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (930,017.68) -0.02% 20 ก.ย. 2566 (930,017.68)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (826,537.85) -0.02% 20 ก.ย. 2566 (826,537.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  91,121.33  0.00% 20 ก.ย. 2566  91,121.33 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,652,154.70) -0.09% 2 ต.ค. 2566 (3,652,154.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (429,708.56) -0.01% 2 ต.ค. 2566 (429,708.56)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (801,430.94) -0.02% 2 ต.ค. 2566 (801,430.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,551,861.88) -0.06% 2 ต.ค. 2566 (2,551,861.88)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,418,647.51) -0.15% 2 ต.ค. 2566 (6,418,647.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,557,823.31) -0.04% 2 ต.ค. 2566 (1,557,823.31)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  619,082.43  0.01% 8 พ.ย. 2566  619,082.43 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,183,197.79) -0.05% 8 พ.ย. 2566 (2,183,197.79)
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,113,301.10) -0.14% 4 ธ.ค. 2566 (6,113,301.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (4,778,254.70) -0.11% 4 ธ.ค. 2566 (4,778,254.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,601,961.33) -0.06% 4 ธ.ค. 2566 (2,601,961.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (752,928.18) -0.02% 4 ธ.ค. 2566 (752,928.18)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,482,218.45) -0.04% 8 ม.ค. 2567 (1,482,218.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,190,477.68) -0.05% 8 ม.ค. 2567 (2,190,477.68)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (25,630,426.52) -0.61% 8 ม.ค. 2567 (25,630,426.52)
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กนัยายน  ถึงวนัที  กมุภาพนัธ์ 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 18,879.07 0.53

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 349.26 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 755.16 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 275.81 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 20,259.30 0.57

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

หนา้ที  / KCNRMF
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th




