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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ 3 ป A หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มกราคม 2563  



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย” (K Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors : KFI3YA-
AI) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดัง
กล่าวต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
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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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

4  

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนในลักษณะซื้อและถือไว้เพื่อการลงทุนเป็นหลัก เพื่อแสวงหาผล
ตอบแทนต่อปีที่ค่อนข้างสมำ่าเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในปานกลางโดยลงทุนในตราสารหนี้ภาค
เอกชนเกือบร้อยละ 100   โดยหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ลงทุนมีรายชื่อดังนี้ 
 1.  หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1  
 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ A- โดย TRIS
 2.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560  
 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดย TRIS
 3.  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)          
 ครั้งที่ 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดย TRIS
 4.  หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  
 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดย TRIS
 5.  The US Dollar Denominated Guaranteed Bonds of Kolao Holdings Singapore Pte.  
 Ltd. No. 1/2560 (2017) Due B.E. 2563 (2020) โดยได้ทำาการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
 ทั้งจำานวน อันดับความน่าเชื่อถือ BB+ โดย TRIS
 6. หุ้นกู้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบ 
 กำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ A- โดย TRIS 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนยังใกล้เคียงสัดส่วนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นนัยยะสำาคัญ  โดยมีการถือตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินแล้วคิดรวม
เป็นร้อยละ 99.04 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(2) ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : %

     
ตั้งแต่

   
1 ปี 

ตั้งแต่  
     

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) 
จัดตั้ง

         (ต่อปี)

 ผลตอบแทนกองทุนรวม       0.31 0.87 1.84 3.90 3.42

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด        

 ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนินงาน (% ต่อปี) 
   

  1.93 1.19 0.99 1.04 1.21
 

 ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)       

(1) ผลการดำาเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

  หน่วย : % ต่อปี

 ปี  2560*S 2561 2562
  

 ผลตอบแทนกองทุนรวม  1.18 3.12 3.85

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด   

 ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนินงาน  0.99 1.41 0.97

 ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด   

 *S ผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำาการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ตัวชี้วัด

 ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำาหนด จึงไม่จำาเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำาเนิน

งานของกองทุนกับตัวชี้วัด

 ผลการดำาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำาเนินงานในอนาคต

 เอกสารการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มกราคม 2563

*  ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำาหนด จึงไม่จำาเป็นต้องเปรียบเทียบผล
การดำาเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563    

  บาท                
  สินทรัพย์                        
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 4,547,531,127.28
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เท่ากับ 4,575,742,411.58)
เงินฝากธนาคาร 36,311,035.78
ลูกหนี้จากการลงทุน
 ดอกเบี้ยค้างรับ 71,771,185.50
 ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ 58,447,765.39
รวมสินทรัพย ์ 4,714,061,113.95
 หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 49,800,398.49
รวมหนี้สิน 49,800,398.49
สินทรัพย์สุทธ ิ 4,664,260,715.46
 สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย 429,046,636.9427 หน่วย  4,290,466,369.43
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กำาไรสะสม
 ยังไม่ได้จัดสรร 385,089,331.87
 บัญชีปรับสมดุล 11,294,985.84
สินทรัพย์สุทธ ิ 4,664,260,715.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.8712
 (ปี 2563 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 429,046,636.9427 หน่วย)
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
  
 

อัตรา วันครบ
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำาหนด

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

พันธบัตร        

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย        

  ธ.แห่งประเทศไทย  04/06/2563 8.00   7,970.89 0.18

 พันธบัตรรัฐบาล        

  กระทรวงการคลัง 2.55% 26/06/2563 36.00   36,200.54 0.80

 รวมพันธบัตร      44,171.43 0.98

หุ้นกู้         

 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย        

  บริการทางการเงิน        

   บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 3.70% 08/08/2563 800.00   804,694.73 17.70

   บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 2.93% 10/08/2563 800.00   804,666.78 17.69

  รวมบริการทางการเงิน      1,609,361.51 35.39

  พลังงานและสาธารณูปโภค        

   บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 3.33% 10/08/2563 800.00   806,457.90 17.73

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์        

   บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 3.09% 08/08/2563 500.00   501,529.94 11.03

   บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 3.09% 08/08/2563 800.00   803,953.06 17.68

  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์      1,305,483.00 28.71

รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย      3,721,302.41 81.83

 หุ้นกู้ต่างประเทศ        

  ยานยนต์        

   KOLAO  Holdings Singapore Pte.Ltd 6.50% 08/08/2563 25.00 25,000.00 (USD) 25,119.08 (USD) 782,057.29 17.20

รวมหุ้นกู ้      4,503,359.70 99.03

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,575,742,411.58 บาท)      4,547,531.13 100.00
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

  บาท                

รายได้จากการลงทุน                   
 รายได้ดอกเบี้ย 85,286,573.68
  รวมรายได้ 85,286,573.68
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 9,098,215.93
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 688,514.15
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 909,821.57
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 37,705.01
 ค่าธรรมเนียมอื่น 611.39
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 19,443.57
  รวมค่าใช้จ่าย 10,754,311.62
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 74,532,262.06
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
 รายได้อื่น 800,000.00
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (2,500.00) 
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,008,313.90
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง (8,704,609.25)
  รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 1,101,204.65
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 8,806,340.47
  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 8,806,340.47
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 84,439,807.18
กำาไรสะสมต้นป ี 300,649,524.69
 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 84,439,807.18
กำาไรสะสมปลายป ี 385,089,331.87
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,848,789,581.96 82.52

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

 อายุคงเหลือ 1-3 ปี 44,264,485.19 0.95

 หุ้นกู้

  อันดับความน่าเชื่อถือ A- 1,634,858,088.31 35.05

  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ 1,319,147,540.86 28.28

  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB 819,048,699.43 17.56

 เงินฝาก  31,470,768.17 0.67

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 811,212,982.79 17.39

 ประเทศลาว

  หุ้นกู้

   อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- 806,369,915.98 17.29

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

  เงินฝาก 4,843,066.81 0.10

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 54,058,549.20 1.16

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 54,058,549.20 1.16

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (49,800,398.49) (1.07)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,664,260,715.46 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  44,264,485.19 0.95
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  36,313,834.98 0.78
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  4,579,424,244.58 98.18
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน   
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,000.00
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A AA-(tha),F1(tha)  36,311,834.98
3 ตราสารหนี้ KOLAO  Holdings 8 ส.ค. 2563 BBB- N/A 25,000,000.00 806,369,915.98
 ต่างประเทศ Singapore Pte.Ltd 
4 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 มิ.ย. 2563 N/A N/A 8,000,000.00 7,970,889.87
5 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 26 มิ.ย. 2563 N/A N/A 36,000,000.00 36,293,595.32
6 หุ้นกู้ บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  10 ส.ค. 2563 N/A BBB+ 800,000,000.00 810,125,406.86
7 หุ้นกู้ บมจ. แผ่นดินทอง  8 ส.ค. 2563 N/A A- 800,000,000.00 816,211,472.39
  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  
8 หุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 8 ส.ค. 2563 N/A BBB 800,000,000.00 819,048,699.43
9 หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท 8 ส.ค. 2563 N/A BBB+ 500,000,000.00 509,022,134.00
  คอร์ปอเรชั่น
10 หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ 10 ส.ค. 2563 A- A- 800,000,000.00 818,646,615.92
  ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
      
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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Cross currency swap Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 54,058,549.20 1.16% 10 ส.ค. 2563 54,058,549.20

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน



  13    

คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
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 ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ 
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำาหรับอันดับ       
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่   
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ 
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า       
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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



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 






 



  

   

  

   

   

  

  









  17    

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563

  ไม่มีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




