รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 5 หามขายผูลงทุนรายยอย

กองทุนเปดเค เอ็นแฮนซท เครดิต 5 หามขายผูลงทุนรายยอย (KEC5-AI)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันทิ่ 2 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2564
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต
5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K Enhanced Credit 5 Fund Not For Retail Investors :
KEC5-AI) เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงิน
ของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่ำนั้น
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย
(K Enhanced Credit 5 Fund Not For Retail Investors : KEC5-AI)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
ประเภทกองทุน
อำยุโครงกำร
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลำบัญชี

• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
2 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารหนี้ รวมทั้ ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.
ก่ าหนดทั้ ง ในและต่ างประเทศ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น และกองทุ น จะลงทุ น ใน
ต่างประเทศโดยไม่ก่าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ งตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่่ากว่าที่ส ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านั้น
กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ่านวน
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในธุ รกรรมประเภทการซื้ อ โดยมี สั ญ ญาขายคื น (Reverse repo) ธุ รกรรมการให้ ยื ม หลั ก ทรัพ ย์
(Securities lending) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
นโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ่านวน
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ่ากัด (มหาชน)
นำยทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		

รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหาร
และจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ได้บริหารจัดการ
กองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2564
โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
กองทุ นจะลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตราสารแห่ ง หนี้       
เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา 
ดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำ�หนดทั้งในและ       
ต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะ
ลงทุนในต่างประเทศโดยไม่กำ�หนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse
repo) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำ�หนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
อาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด
ให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญา
ฟอร์เวิร์ด โดยมีหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (ธุรกรรม Bond Forward) ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง
ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กองทุนลงทุนในเงินฝากของธนาคาร Doha Bank ประเทศ
กาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร
Bank of China ประเทศฮ่องกง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 12.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Qatar Islamic Bank ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วน        
ร้อยละ 20.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากของธนาคาร Al Khaliji Bank
ประเทศกาตาร์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก
3

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
ของธนาคาร Masraf Al Rayan Bank ประเทศกาตาร์  คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 21 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้บริษัท Asia Sermkij Leasing Public Company Limited    
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 12.38 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัญญาฟอร์เวิร์ดบริษัท
Major Cineplex Group คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สัญญาฟอร์เวิร์ดบริษัท WHA Corporation Public Company Limited คิดเป็นอัตราส่วน  
ร้อยละ 9.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัญญาฟอร์เวิร์ดบริษัท WHA utilities
and Power Plc. คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มี
ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำ�เนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564   
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.41
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี เนื่องจากกองทุนเพึ่งจัดตั้ง
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต � ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
Fund Performance of K Enhanced Credit 5 Fund Not for Retail Investors

(�) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้ อนหลัง/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)

� ปี
(% ต่อปี )
3 Years
(% p.a.)

� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

2563
(2020)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return
ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนินงาน/Fund Standard Deviation
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั /Benchmark Standard Deviation

(�) ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที� �� กรกฎาคม 2564/Performance as of 30 Jul 2021

*Y

Year to
Date

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

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

0.41

0.46

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

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

6.61

6.82

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั (% ต่อปี )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

N/A

N/A

*02/02/2021

Since
Inception
Return
(% p.a.)
0.41
N/A
6.61
N/A

*Y ผลการดําเนินงานย้อนหลังนับจากวันที�รายงานไปจนถึงวันจัดตั�งกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ�นอยูก่ บั อัตราดอกเบี�ยเงินฝาก
และหรื อตราสารหนี� และความสามารถในการชําระหนี� ของผูอ้ อกหุ ้นกูอ้ า้ งอิง

Benchmark
None. Since the Fund’s return depends on interest rate and credit events occurance.

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
103.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

102.50
102.00
101.50
101.00
100.50

100.41

100.00
99.50
99.00
2/64

3/64

4/64

5/64

6/64

7/64

* ตัวชี้วัด
      ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำ�เนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและหรือตราสารหนี้และความสามารถในการชำ�ระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิง
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

				

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
4,353,640,633.53
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 4,025,160,221.42)
เงินฝากธนาคาร
105,987.07
ลูกหนี้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยค้างรับ
26,332,173.01
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
112,240.71
รวมสินทรัพย์
4,380,191,034.32
หนี้สิน			
เจ้าหนี้อื่น
129,180.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
9,821,735.86
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
334,138,308.30
รวมหนี้สิน
344,089,224.26
สินทรัพย์สุทธิ
4,036,101,810.06
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่าย 401,967,515.4590 หน่วย
4,019,675,154.59
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กำ�ไรสะสม 		
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
16,426,655.47
สินทรัพย์สุทธิ
4,036,101,810.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.0408
(ปี 2564 คำ�นวณจากจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด 401,967,515.4590 หน่วย)		
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
เงินตรา
อัตรา
วันครบ จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรม %
ดอกเบี้ย กำ�หนด
(,000)
บาท (,000) เงินลงทุน
			
(,000)		
(,000)
เงินฝากประจำ�								
เงินฝากประจำ� /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก							
AL Khaliji Bank
1.3000% 09/02/2565 25,600.00 25,600.00(USD) 25,600.00(USD) 840,960.00
19.32
Bank of China (Macau)
0.0200% 09/02/2565 12,520.00 12,520.00(EUR) 12,520.00(EUR) 489,796.36
11.25
DOHA BANK QSC
1.8000% 09/02/2565 25,600.00 25,600.00(USD) 25,600.00(USD) 840,960.00
19.32
Masraf Al Rayan
1.6500% 09/02/2565 25,600.00 25,600.00(USD) 25,600.00(USD) 840,960.00
19.32
Qatar Islamic Bank
1.3000% 09/02/2565 25,600.00 25,600.00(USD) 25,600.00(USD) 840,960.00
19.32
รวมเงินฝากประจำ� /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก
3,853,636.36
88.53
รวมเงินฝากประจำ�
3,853,636.36
88.53
หุ้นกู้									
หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย								
		 เงินทุนและหลักทรัพย์								
บมจ.เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง
2.3100% 04/02/2565 500.00
500,004.28
11.48
รวมหุ้นกู้
500,004.28
11.48
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,025,160,221.42 บาท)						 4,353,640.64 100.00
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

				
			

บาท

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
31,013,724.98
รวมรายได้
31,013,724.98
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
8,452,452.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
487,845.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
845,245.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
36,192.86
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
113,393.85
รวมค่าใช้จ่าย
9,935,129.71
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
21,078,595.27
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
4,277.69
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (334,138,308.30)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5,682,221.42
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 328,476,134.42
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
24,325.23
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
21,102,920.50
หัก ภาษีเงินได้
4,676,265.03
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
16,426,655.47
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
504,897,980.85
12.51
หุ้นกู้ 			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+
504,791,990.02
12.51
เงินฝาก
105,990.83
0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
3,875,180,812.76
96.01
เงินฝากประจำ� และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา 3,875,180,812.76
96.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(334,138,308.30)
(8.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
(338,257,074.15)
(8.39)
สัญญาซื้อตราสารหนี้อ้างอิง
4,118,765.85
0.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(9,838,675.25)
(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,036,101,810.06 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A
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รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
        4,380,078,793.61 108.52  
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

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
N/A
AA+(tha),F1+(tha)
2,000.00
2. เงินฝากธนาคาร ธ.สแตนดาร์ตชาร์เตอร์ (ไทย)
N/A
AAA(tha),F1+(tha)
103,990.83
จำ�กัด(มหาชน)						
3. เงินฝากประจำ� Bank of China (Macau) 9 ก.พ. 2565
N/A
A1,P-1
489,837,756.93
4. เงินฝากประจำ� DOHA BANK QSC
9 ก.พ. 2565
N/A
Baa1,P-2
847,357,603.20
5. เงินฝากประจำ� AL Khaliji Bank
9 ก.พ. 2565
N/A
A3
845,580,491.46
6 เงินฝากธนาคาร Masraf Al Rayan
N/A
A1
846,824,469.71
7 เงินฝากประจำ� Qatar Islamic Bank
9 ก.พ. 2565
N/A
A1,P-1
845,580,491.46
8 หุ้นกู้
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง
4 ก.พ. 2565
N/A
BBB+
500,000,000.00 504,791,990.02

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		

		

		
ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (75,688,929.45) -1.88% 9 ก.พ. 2565 (75,688,929.45)
Bank (Thai)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (75,688,929.45) -1.88% 9 ก.พ. 2565 (75,688,929.45)
Bank (Thai)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (76,016,706.75) -1.88% 9 ก.พ. 2565 (76,016,706.75)
Bank (Thai)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (75,918,386.70) -1.88% 9 ก.พ. 2565 (75,918,386.70)
Bank (Thai)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (34,944,121.80) -0.87% 9 ก.พ. 2565 (34,944,121.80)
Bank (Thai)
					
สัญญาซื้อตราสารหนี้อ้างอิง (Bond Forward)							
Bond Forward Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,538,201.25 0.04% 4 ก.พ. 2565 1,538,201.25
Bank (Thai)
Bond Forward Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,538,989.65 0.04% 2 ก.พ. 2565 1,538,989.65
Bank (Thai)
Bond Forward Standard Chartered AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,041,574.95 0.03% 2 ก.พ. 2565 1,041,574.95
Bank (Thai)
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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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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
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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คำ�อธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำ�ระหนี้สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำ�ระหนี้สูงมาก
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำ�ระหนี้สูง
Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำ�ให้ความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การช�ำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ ต�่ำกว่าอย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�ำเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการ
ชำ�ระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร      
ยังคงมีความสามารถในการชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำ�ระหนี้ หรือความตั้งใจ   
ในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำ�แนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำ�ระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำ�หรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำ�หรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตทีด่ ี และมีความสามารถทีแ่ ข็งแกร่งในการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสัน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำ�หรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime”  ส�ำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต�่ำ
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการช�ำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายใน
เวลาที่เหมาะสม
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มีแบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  กุมภาพันธ์  ถึงวันที  กรกฎาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

8,452.45

0.21

487.85

0.01

845.25

0.02

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบียหัก ณ ทีจ่าย(Withholding Tax)

4,676.27

0.12

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)

149.59

0.00

14,611.39

0.36

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย		
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ไม่มีการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทิน
ล่าสุด
-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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