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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป FL 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2562



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ต่�ง
ประเทศ	1	ปี	FL”	(K	Foreign	Fixed	Income	1	Year	FL	Fund	:	KFF1YFL)	เพื่อร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่								
วันที่	21	พฤศจิก�ยน	2561	ถึงวันที่	30	เมษ�ยน	2562
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่ง	ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้	ภ�ยใต้ 
หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง	 โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FM
(K Foreign Fixed Income 1 Year FM Fund : KFF1YFM)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตร�ส�รแห่งหนี้ที่ลงทุนแบบมีคว�มเสี่ยงในต่�งประเทศ	ประเภท
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	อ�ยุโครงก�รประม�ณ	1	ปี	แต่ไม่ตำ่�กว่�	11	 เดือน	และ					
ไม่เกิน	1	ปี	1	เดือน	จดทะเบียนกองทุนวันที่	21	พฤศจิก�ยน	2561	จำ�นวนเงินทุนของโครงก�ร	
1,070,429,445.98	บ�ท	รอบระยะเวล�บัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุล�คม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
	 กองทุนจะลงทุนในต่�งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยมีนโยบ�ยที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ
เกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งหน้ีท่ีเสนอข�ยในต่�งประเทศและหรือเงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน				
ต่�งประเทศ	
	 สำ�หรับก�รลงทุนในประเทศ	กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอข�ยในประเทศ	 ได้แก่	
เงินฝ�ก	ตร�ส�รท�งก�รเงิน	และตร�ส�รแห่งหนี้	รวมทั้งหลักทรัพย์	หรือทรัพย์สินอื่น	หรือก�ร
ห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	
	 กองทุนอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รป้องกันคว�มเสี่ยง	
(Hedging)	 ได้	 โดยในส่วนของอัตร�แลกเปล่ียน	 กองทุนจะป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�								
แลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน	 อย่�งไรก็ต�ม	 กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�						
ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	(Structured	Notes)	
	 กองทุนจะเน้นลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่มีอันดับคว�มน่�เช่ือถืออยู่ในอันดับที่ส�ม�รถลงทุน
ได้	(Investment	Grade)	อย่�งไรก็ดี	กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(Non	-	Investment	grade)	เฉพ�ะกรณีที่ตร�ส�รหนี้นั้นได้รับก�ร
จัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่ส�ม�รถลงทุนได้	(Investment	grade)	ขณะที่กองทุนลงทุนเท่�นั้น
	 ทั้งนี้	ก�รคำ�นวณอัตร�ส่วนต�มวรรคหนึ่ง	มิให้รวมถึงช่วงเวล�ดังต่อไปนี้	
	 (ก)	ช่วงระหว่�งรอก�รลงทุน	ซึ่งมีระยะเวล�ประม�ณ	30	วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกอง 
	 	 ทรัพย์สิน	และ	
	 (ข)	ช่วงก่อนเลิกโครงก�ร	ซึ่งมีระยะเวล�ประม�ณ	30	วัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :		ไม่จ่�ยเงินปันผล



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย	 	 ไม่มี
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน	 	 ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	 0.28
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 0.035
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	 0.028
*	อัตร�ค่�ธรรมเนียมเป็นอัตร�รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก	 500.00	บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป	 ไม่มี
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน	 	 ไม่มี	
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�	 	 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

	 กองทุนจะลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ที่เสนอข�ยในต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหม�ะสม
เมื่อเทียบกับระดับคว�มเสี่ยง	และพิจ�รณ�คว�มมั่นคงของผู้ออกตร�ส�รเป็นหลัก	สำ�หรับก�ร
ลงทุนในประเทศ	 อ�ทิ	 เงินท่ีสำ�รองไว้สำ�หรับก�รดำ�เนินง�น	 รอก�รลงทุน	 หรือรักษ�สภ�พ
คล่องของกองทุน	จะนำ�ม�ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอข�ยในประเทศ	ได้แก่	 เงินฝ�ก	ตร�ส�ร
ท�งก�รเงิน	และตร�ส�รแห่งหนี้	 รวมทั้งหลักทรัพย์	หรือทรัพย์สินอื่น	หรือก�รห�ดอกผลโดย
วิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	โดยมีอ�ยุของตร�ส�รไม่เกิน	1	ปี	กองทุนอ�จลงทุนในสัญญ�
ซื้อข�ยล่วงหน้�โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก�รป้องกันคว�มเส่ียง	 (Hedging)	 ได้	 โดยในส่วนของ
อัตร�แลกเปลี่ยน	กองทุนจะป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน
	 ณ	วันท่ี	30	เมษ�ยน	2562	กองทุนลงทุนในเงินฝ�กของธน�ค�ร	Abu	Dhabi	Commercial	
Bankประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	19.14	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	 เงินฝ�กของธน�ค�ร	 Commercial	 Bank	 of	 Qatar	 ประเทศก�ร์ต้�	 คิดเป็น
อัตร�ส่วนร้อยละ	19.05	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เงินฝ�กของธน�ค�ร	Doha	Bank		
ประเทศก�ร์ต�	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	18.99	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เงินฝ�ก
ของธน�ค�ร	Qatar	National	Bank	ประเทศก�ร์ต�	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	7.08	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ตร�ส�รหนี้ของธน�ค�ร	 China	 Merchant	 Bank	 ประเทศจีน									
คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	 17.31	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ต�รส�รหนี้ของ
ธน�ค�รShanghai	 Pudong	 Development	 Bank	 ประเทศจีน	 คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ		
17.31	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และสินทรัพย์อื่นๆ	คิดเป็นอัตร�ส่วนร้อยละ	1.12	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ไม่มี	

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่	30	เมษ�ยน	2562
อยู่ที่ร้อยละ	0.53	

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL

(1)	ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

	 	 หน่วย	:	%	ต่อปี

 ปี 2561*S
 

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 	-0.72

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	 	1.94

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	 	

	 *S	ผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปีปฏิทิน

(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	30	เมษ�ยน	2562

หน่วย	:	%

 
ตั้งแต่

  ตั้งแต่ 
 

ต้นปี
 3 เดือน จัดตั้ง

   (ต่อปี) 

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 1.26	 1.06	 0.53

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี)	 4.61	 3.77	 4.12

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	(%	ต่อปี)	



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 เมษายน 2562

*	 ตัวชี้วัด
	 ไม่มี	 เนื่องจ�กผู้ลงทุนได้อัตร�ผลตอบแทนต�มที่กองทุนกำ�หนดต�มที่ระบุในข้อมูลประม�ณก�รอัตร�ผล 
	 ตอบแทน	จึงไม่จำ�เป็นต้องมีตัวชี้วัด
	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้	 ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน

ร้อยละ

100.53 

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

11/61 12/61 1/62 2/62 3/62 4/62

 

 

 

 กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ	1	ปี	FL
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2562

      บาท  
  สินทรัพย ์  
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 1,053,289,402.49
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	30	เมษ�ยน	2562	เท่�กับ	1,077,090,202.86)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 914,090.86
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 11,231,494.45
	 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 14,974.45
	 ลูกหนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ส�รต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 12,455,837.58
รวมสินทรัพย	์ 1,077,905,799.83
  หนี้สิน
เจ้�หนี้อื่น	 	 2,915.11
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,757,602.16
หนี้สินอื่น	 	 3.96
รวมหนี้สิน 	 1,760,521.23
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,076,145,278.60
  สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย			107,042,944.5980	หน่วย		 1,070,429,445.98
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	
กำาไรสะสม
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 5,715,832.62
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,076,145,278.60
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	 10.0534
	 (ปี	2562	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	107,042,944.5980	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภอุตส�หกรรม

  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

เงินฝากประจำา

 เงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก

	 	 Abu	Dhabi	Commercial	Bank	 3.9500%	 26/11/2562	 23,300.00	 23,300.00	(AED)	 23,300.00	(AED)	 202,569.81	 19.23

	 	 China	Merchants	Bank	Co	Ltd/Hong	Kong	 	 23/11/2562	 40,000.00	 38,681.09	(CNY)	 39,304.00	(CNY)	 186,376.20	 17.69

	 	 DOHA	BANK	QSC	 3.7000%	 26/11/2562	 6,300.00	 6,300.00	(USD)	 6,300.00	(USD)	 201,177.90	 19.10

	 	 Qatar	National	Bank	 3.6000%	 26/11/2562	 2,350.00	 2,350.00	(USD)	 2,350.00	(USD)	 75,042.55	 7.12

	 	 Shanghai	Pudong	Development	Bank	Co	Ltd	 	 23/11/2562	 40,000.00	 38,673.66	(CNY)	 39,304.00	(CNY)	 186,376.20	 17.69

	 	 The	Commercial	Bank	of	Qatar	 3.8500%	 26/11/2562	 23,000.00	 23,000.00	(QAR)	 23,000.00	(QAR)	 201,746.74	 19.15

รวมเงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก	 	 	 	 	 	 1,053,289.40	 100.00

รวมเงินฝากประจำา	 	 	 	 	 	 1,053,289.40	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,077,090,202.86 บาท)      1,053,289.40 100.00
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
    
                                                                          บาท
รายได้จากการลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 16,721,690.93
	 	 รวมร�ยได้		 16,721,690.93
ค่าใช้จ่าย 
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 1,414,597.52
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 175,506.74
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 141,459.66
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 26,038.24
	 ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชีตัดจ่�ย	 10,215.45
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 45,890.77
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 1,813,708.38
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 14,907,982.55

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 2,152,812.86
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 (24,460,954.08)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 12,455,837.58
	 	 รวมร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	อื่น	 (9,852,303.64)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 660,153.71
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 660,153.71
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 5,715,832.62

กำ�ไรสะสมต้นปี		 0.00
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 5,715,832.62
กำ�ไรสะสมปล�ยปี		 5,715,832.62
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ   
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 916,241.26	 0.09

	 เงินฝ�ก		 916,241.26	 0.09

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 1,064,518,746.56	 98.92

 เงินฝากประจำา	 691,766,338.84	 64.28

 ประเทศจีน   

	 	 บัตรเงินฝ�ก	 372,752,407.72	 34.64

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 12,455,837.58	 1.16

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 12,455,837.58	 1.16

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (1,745,546.80)	 (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,076,145,278.60 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A  
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  รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 1,065,434,987.82	 99.00
	 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	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1.	เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 916,241.26
2.	เงินฝ�กประจำ�	 Abu	Dhabi	Commercial		 26	พ.ย.	2562	 N/A	 A1	 	 206,037,126.53
	 	 Bank	
3.	เงินฝ�กประจำ�	 The	Commercial		 26	พ.ย.	2562	 N/A	 A3	 	 205,112,546.20
	 	 Bank	of	Qatar	
4.	เงินฝ�กประจำ�	 DOHA	BANK	QSC	 26	พ.ย.	2562	 N/A	 A3,P-1	 	 204,403,452.33
5.	เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	National	Bank	 26	พ.ย.	2562	 N/A	 Aa3,P-1	 	 76,213,213.78
6.	บัตรเงินฝ�ก	 China	Merchants		 23	พ.ย.	2562	 N/A	 A3	 40,000,000.00	 186,376,203.86
	 	 Bank	Co	Ltd/	
	 	 Hong	Kong	 	 	 	 	 	
7.	บัตรเงินฝ�ก	 Shanghai	Pudong	 23	พ.ย.	2562	 N/A	 Baa2	 40,000,000.00	 186,376,203.86
	 	 Development	Bank	
	 	 Co	Ltd	 	 	   
 
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน      
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,605,258.45	 0.15	 26	พ.ย.	2562	 1,605,258.45

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,378,066.07	 0.31	 26	พ.ย.	2562	 3,378,066.07

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,396,471.60	 0.41	 26	พ.ย.	2562	 4,396,471.60

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,363,196.82	 0.41	 26	พ.ย.	2562	 4,363,196.82

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered		 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,469,725.88)	 -0.42	 26	พ.ย.	2562	 (4,469,725.88)

	 	 Bank	(China)	Ltd.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered		 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,469,725.88)	 -0.42	 26	พ.ย.	2562	 (4,469,725.88)

	 	 Bank	(China)	Ltd.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,826,148.19	 0.36	 26	พ.ย.	2562	 3,826,148.19

	 	 Bank	(Thai)	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Standard	Chartered		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,826,148.19	 0.36	 26	พ.ย.	2562	 3,826,148.19

	 	 Bank	(Thai)	

ประเภท
สัญญา คู่สัญญา

ความน่า
เชื่อถือ

ของผู้ออก
วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม

ราคาตลาด
% 

NAV
วันครบ
กำาหนด

กำาไร/ขาดทุน
(net gain/

loss)
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอ่ืนๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือค้ำ�ประกันโดยรัฐบ�ล	ในกรณีที่
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ
จะมีสัญลักษณ์	“+”	แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลียนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตต่ำ�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ 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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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์  จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วของตร�ส�รหนี้	แบ่งได้ดังนี้

อันดับเครดิตในระดับน่�ลงทุน	(Investment	Grade)
’AAA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุด	และมีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์สูงสุด	และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	

‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงม�ก	และมีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�อันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		

‘A’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงและมีคว�มเส่ียงตำ่�	มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ
สูงกว่�	

’BBB’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับที่สูงกว่�	 มีคว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และ						
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ					
สูงกว่�		อันดับเครดิตนี้เป็นอันดับเครดิตตำ่�สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่�ลงทุน

อันดับเครดิตในระดับเก็งกำ�ไร	(Speculative	Grade)
’BB’	 แสดงถึงคว�มน่�จะเป็นที่อันดับเครดิตอ�จปรับขึ้น	 ปรับลดลง	 หรือไม่เปลี่ยนแปลง	 อันเป็นผลม�จ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจในเชิงลบ	อย่�งไรก็ดี	บริษัทอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้คืนต�มกำ�หนดเวล�	ซึ่งขึ้นอยู่
กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	อันดับเครดิตนี้ไม่อยู่ในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่�ลงทุน	

อันดับเครดิตในระดับเก็งกำ�ไรอย่�งม�ก	(Highly	speculative)
’B’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นตำ่�อย่�งมีนัยสำ�คัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่นๆ		ก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไข
ของตร�ส�รหนี้และข้อผูกพันท�งก�รเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน	แต่คว�มม่ันคงยังจำ�กัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่�นั้น	และ
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มกำ�หนดอย่�งต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภ�วะที่เอื้อต่อก�รดำ�เนินธุรกิจและสภ�พ
ท�งเศรษฐกิจ	

อันดับเครดิตในระดับตำ่�
CCC,	CC,	C	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นตำ่�ม�กเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รหนี้อื่น	คว�มส�ม�รถ
ในก�รปฏิบัติต�มข้อผูกพันท�งก�รเงินขึ้นอยู่กับสภ�วะที่เอื้อต่อก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจอย่�งม�ก

อันดับเครดิตของตร�ส�รที่อยู่ในภ�วะผิดนัดชำ�ระหนี้
‘D’	แสดงถึงก�รที่ผู้ออกตร�ส�รอยู่ในสภ�วะผิดนัดชำ�ระหนี้	โดยผู้ออกตร�ส�รหนี้ไม่ส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ได้ต�มกำ�หนด

อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	 (+)	หรือลบ	 (-)	ต่อท้�ย	 เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของคุณภ�พของ
อันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท)

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

   
    ร้อยละของ  
    มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	(Management	Fee)	 1,414.60	 0.13

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(Trustee	Fee)	 175.51	 0.02

ค่�น�ยทะเบียน	(Registrar	Fee)	 141.46	 0.01

ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน	(Advisory	Fee)	 ไม่มี	 ไม่มี

ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย	 ไม่มี	 ไม่มี

	 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

	ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย	 ไม่มี	 ไม่มี

	 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	(Other	Expenses)**	 82.14	 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 1,813.71 0.17

*		 ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว	
**	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่	<	ร้อยละ	0.01	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย ์
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

  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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-




