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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค การันตี 5 ป A
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 พฤษภาคม 2565  



กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A”                 
(K Guaranteed 5 Years A Fund : KGT5YA) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วน
การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2565
 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 การันตี 5 ปี A   
(K Guaranteed 5 Years A Fund : KGT5YA) 

 
กองทุนมีการประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ ประมาณ 5 ปี จึงจะได้รับ
ช าระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกัน และตามความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ประกัน โดยวันรับ
ค าสั่งขายคืนวันสุดท้าย คือ วันที่ 24 พ.ย. 2566 และวันขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ คือ 
วันท่ี 4 ธ.ค. 2566 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุน 
 • กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต่ ากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 ธันวาคม 2561 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม – 30 พฤศจิกายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ
เงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 
ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes)  
 

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับด าเนินการงานด้านการ
จัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไข
การเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งใน
ประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การก ากับดูแลของ The Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) ซึ่ ง เป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจน าทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมด
ของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
และหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน  
 

ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถด ารง
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีก
ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 

ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะท าหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็น
ธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management 
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นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/
หรอืเงนิฝาก รวมทัง้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ทีไ่ม่ขัด
ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าว ได้ตัง้แต่
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิลงทนุในตา่งประเทศ และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted)       
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา    
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำาเนินการงานด้านการ
จัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
เงือ่นไขการเปลีย่นผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุเป็นไปตามทีร่ะบใุนโครงการจดัการกองทนุและ
สัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัท
จัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การ
กำากับดูแลของ The Autorité des Marchés Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทัง้นี ้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุอาจ
นำาทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดย
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุน
 ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดำารง
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำาหนด หรือในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าผูร้บัมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการมอบหมายหน้าที่
ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
 ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะทำาหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็น
ธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 96.17 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2565  เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 82.11 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 
30 พฤศจกิายน 2564 ในขณะทีก่องทนุลงทนุในเงนิฝากและตราสารหนีส้ถาบันการเงนิ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 
2565 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เทียบกับสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 17.89 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 99.36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565   เทียบกับสัดส่วนประมาณ
ร้อยละละ ร้อยละ 98.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565      
อยู่ที่ 0.25% ทั้งนี้กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงิน
ลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำากัด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อครบอายุ
โครงการ

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
Fund Performance of K Guaranteed 5 Years A Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -1.43-4.027.200.09
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 1.314.112.191.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/AN/A
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565/Performance as of 31 May 2022

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.)

*04/12/2018

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.25-0.99-1.04-1.10-0.10-0.65
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 2.742.831.872.282.782.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/A N/A

  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเส่ียงท่ีจำกัด
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเม่ือครบอายุโครงการ

  Benchmark
   None. Since the fund is guaranteed fund, so the investment will be allocated and managed under  limited risk exposure in order 
to receive investment amounts back at maturity.

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 การันตี 5 ปี A
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2565

* ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำากัด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงิน
ลงทุนคืนเมื่อครบอายุโครงการ

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 790,565,173.92 
เงินฝากธนาคาร 39,162,664.18 
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ์  38,919,600.00 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 94,599.04 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 13,611,178.53 
ลูกหนี้อื่น 574.90 
รวมสินทรัพย ์ 882,353,790.57 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 58,311,504.54 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,006,219.45 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 574,808.99 
หนี้สินอื่น 351,716.00 
รวมหนี้สิน 60,244,248.98 
สินทรัพย์สุทธ ิ 822,109,541.59 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 814,994,780.14 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (121,079,807.93)
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 128,194,569.38 
สินทรัพย์สุทธ ิ 822,109,541.59 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0873 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 81,499,478.0138  
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

 
 วันครบ

 จำานวนเงินต้น/ 
มูลค่าที่ตราไว้

 เงินตรา 
มูลค่ายุติธรรม

 
% อัตรา

 
 จำานวนหน่วย 

(,000)
 ต่างประเทศ   

บาท (,000)
 

เงินลงทุน      ดอกเบี้ย กำาหนด (,000)  (,000)  

พันธบัตร        

 พันธบัตรธนาคาร        

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  15/11/2566  21.29   20,672.49 (USD)  20,600.80 (USD)  704,547.50   89.12 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.7500% 15/11/2566  2.50   2,558.75 (USD)  2,515.14 (USD)  86,017.68   10.88 

 รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      790,565.18   100.00 

รวมพันธบัตร      790,565.18   100.00 

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 859,109,730.33 บาท)      790,565.18  100.00
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

  บาท                

รายได้                   
     รายได้ดอกเบี้ย  33,547,125.48 
          รวมรายได้ 33,547,125.48 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,342,108.12 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  315,170.21 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  210,113.45 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  59,835.83 
     ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน  617,323.59 
     ค่าธรรมเนียมผู้ประกันเงินลงทุน 1,155,623.96 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 78,815.40 
          รวมค่าใช้จ่าย   3,778,990.56 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ   29,768,134.92 
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   9,669,205.85 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   (34,595,799.83)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์   2,136,152.51 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์   7,844,341.99 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   29,574,744.38 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   (56,904,903.77)
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (42,276,258.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  (12,508,123.95)
หัก ภาษีเงินได้  114,481.78 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (12,622,605.73) 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 39,164,938.27   4.76 

 เงินฝาก  39,164,938.27   4.76 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 790,657,498.87  96.17 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  พันธบัตรรัฐบาล 790,657,498.87  96.17

เงินวางประกันตราสารอนุพันธ ์ 38,919,600.00   4.73 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (44,700,326.01) (5.43)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (44,700,326.01) (5.43)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (1,932,169.54) (0.23)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 822,109,541.59  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 20.60%   
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ    790,657,498.87   96.17 
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น      39,164,938.27   4.76  
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) 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 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบง  N/A Aa3,P-1   38,653,680.74 
  กิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด      
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)   511,257.53 
3 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 15 พ.ย. 2566 N/A Aaa,P-1  21,289,300.00   704,547,498.10 
4 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 15 พ.ย. 2566 N/A Aaa,P-1  2,500,000.00   86,110,000.77  

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  31,743.71  0.00% 30 มิ.ย. 2565  31,743.71 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (12,200,452.84) -1.48% 16 พ.ย. 2566 (12,200,452.84)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (6,418,764.37) -0.78% 16 พ.ย. 2566 (6,418,764.37)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (4,945.61) 0.00% 16 พ.ย. 2566 (4,945.61)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (5,052,595.97) -0.61% 16 พ.ย. 2566 (5,052,595.97)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (7,765,939.99) -0.94% 16 พ.ย. 2566 (7,765,939.99)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (25,010,021.21) -3.04% 16 พ.ย. 2566 (25,010,021.21)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  13,579,434.82  1.65% 16 พ.ย. 2566  13,579,434.82 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (1,858,784.55) -0.23% 16 พ.ย. 2566 (1,858,784.55)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย   
ซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“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 มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ 
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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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก
 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งมากในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตท่ีดี และมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการชำาระภาระเงินฝากระยะส้ันในเวลาท่ีเหมาะสม

P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-3 สำาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม

NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime”  สำาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตำ่า
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายใน
เวลาที่เหมาะสม
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

  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-
       

    




