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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ตางประเทศ 2022E
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2564



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ต่�ง
ประเทศ	2022E	(K	Foreign	Fixed	Income	2022E	Fund	:	KFF22E)	เพื่อร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่									
16	มีน�คม	2564	ถึงวันที่	31	สิงห�คม	2564
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	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 2022E 
(K Foreign Fixed Income 2022E Fund : KFF22E) 

 
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได ้ 

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
 

ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 16 มีนาคม 2564 
รอบระยะเวลาบัญช ี เม่ือสิ้นสุดอายุโครงการ 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้ง 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. 
ก าหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและ
ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้  
 

กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน 
(2) ตราสาร Basel III 
(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตรา

สารตามข้อ (1)–(2) 
 

ทั้งนี้ การด ารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงเวลา
ดังต่อไปนี้ 
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม 
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	 กองทุนมีนโยบ�ยลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้	 เงินฝ�ก	หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตร�ส�ร
หนี้	รวมทั้ง	หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น	หรือห�ดอกผลโดยวิธีอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�ง
ต�มที่กฎหม�ย	ก.ล.ต.	กำ�หนด	รวมกันไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน	และกองทุนจะลงทุนในต่�งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รหน้ีท่ีมีอันดับคว�มน่�เช่ือถือต่ำ�กว่�ที่ส�ม�รถลงทุนได้	 (Non		
-	 Investment	 Grade)	 และตร�ส�รหน้ีท่ีไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 (Unrated						
Securities)	ทั้งในและต่�งประเทศได้ไม่เกินร้อยละ	20	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
	 กองทุนอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (Derivatives)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร
บริห�รก�รลงทุน	(Efficient Portfolio Management)	และอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน
	 ทั้งนี้	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รท่ีมีสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�แฝง	 (Structured	 Note)	
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์	 (Securities	 Lending)	 ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญ�ข�ยคืน	 (Reverse	
Repo)	ได้		 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 ไม่มี	

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี	 31	 สิงห�คม	 2564	
ติดลบอยู่ท่ีร้อยละ	0.11

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี	เนื่องจ�กกองทุนเพึ่งจัดตั้ง
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022E
Fund Performance of K Foreign Fixed Income 2022E Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564/Performance as of 31 Aug 2021
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.)

*16/03/2021*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.110.33-0.11
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 8.9410.948.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/A N/A
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีตัวชี้วัด และบริหารจัดการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ีกำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

  Benchmark
   None. Because The Fund mostly invests in Foreign Fund that has no benchmark and manage investment in order
to get the expected return within specified period. There is no need to compare Fund performance with Benchmark.

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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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

*		 ตัวชี้วัด
					ไม่มี	เนื่องจ�กกองทุนมีก�รลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่�งประเทศที่ไม่มีตัวชี้วัด	และบริห�รจัดก�รลงทุนเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนที่ค�ดหวังต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด	จึงไม่จำ�เป็นต้องเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนกับ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ	2022E	
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
      บาท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 4,324,198,007.45	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 874,321.13	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	6,846,158.49	
ลูกหนี้อื่น	 	 485,905.28	
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี	 53,611.83	
รวมสินทรัพย	์ 4,332,458,004.18	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 219,891,053.24	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 7,131,882.42	
หนี้สินอื่น	 	 58,731.22	
รวมหนี้สิน 	 227,081,666.88	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 4,105,376,337.30	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 4,109,726,066.23	
กำ�ไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (4,349,728.93)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 	4,105,376,337.30	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 9.9894	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 410,972,606.6230	
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

เงินฝากประจำา        

 เงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก       

	 	 Qatar	Islamic	Bank	 1.3000%	 16/03/2565	 	25,000.00		 	25,000.00	(USD)	 	25,000.00	(USD)	 806,500.00	 18.65

	 	 Qatar	Islamic	Bank	 1.0500%	 04/04/2565	 	20,000.00		 	20,000.00	(USD)	 	20,000.00	(USD)	 645,200.00	 14.92

 รวมเงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก	 	 	 	 	 1,451,700.00	 33.57

รวมเงินฝากประจำา 	 	 	 	 	 	 1,451,700.00	 33.57

หน่วยลงทุน        

 กองทุนเปิด        

  Invesco Hong Kong Ltd.        

	 	 	 Invesco	Asian	Bond	Fixed	Maturity	Fund	2022	-	

	 	 	 		VI	C	(USD)-Accumulation	 	 	 	8,877.58		 	88,775.77	(USD)	 	89,042.10	(USD)	 2,872,498.01	 66.43

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 2,872,498.01	 66.43

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,145,138,640.49 บาท)      4,324,198.01 100.00
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 8,085,370.81	
	 	 รวมร�ยได้	 8,085,370.81	
ค่าใช้จ่าย  
	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 6,108,178.83	
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 376,670.90	
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 610,818.07	
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 36,214.62	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 51,674.29	
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 7,183,556.71	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 901,814.10	
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 ร�ยได้อื่น	 1,253,223.01	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 8,591,717.90	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (219,891,053.24)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 35,547,034.43	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 170,460,340.26	
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (4,038,737.64)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (3,136,923.54)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 1,212,805.39	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (4,349,728.93)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 114,348.44		 	0.00	

	 เงินฝ�ก		 114,348.44		 	0.00	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 4,331,804,138.63		 	105.52	

 เงินฝากประจำา และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	 1,458,546,109.77		 	35.53	

 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   

	 	 หน่วยลงทุน	 2,872,498,007.45		 	69.97	

 ประเทศสหรัฐอเมริกา    

	 	 เงินฝ�ก	 760,021.41		 	0.02	

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (219,891,053.24)	 (5.36)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (219,891,053.24)	 (5.36)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (6,651,096.53)	 (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,105,376,337.30  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	 											1,459,420,479.62			35.55				
	 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�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 112,348.44
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1,P-1	 	 760,021.41
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 2,000.00
4	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	Islamic	Bank	 16	มี.ค.	2565	 N/A	 A1,P-1	 	 810,658,851.77
5	 เงินฝ�กประจำ�	 Qatar	Islamic	Bank	 4	เม.ย.	2565	 N/A	 Aa3,P-1	 		 647,887,258.00
 
                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (30,664,244.74)	 -0.75%	 4	เม.ย.	2565	 (30,664,244.74)	

	 	 Bank	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (38,416,146.63)	 -0.94%	 4	เม.ย.	2565	 (38,416,146.63)

	 	 Bank	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	(150,810,661.87)	 -3.67%	 4	เม.ย.	2565	(150,810,661.87)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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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�เช่ือถือขั้นป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

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

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�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			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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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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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�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มนีาคม  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 6,108.18 0.15

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 376.67 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 610.82 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 1,212.81 0.03

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 87.89 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 8,396.36 0.20

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KFF22E
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

	 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-




