
  1    

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค การันตี 5 ป B
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 กรกฎาคม 2565  



กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B”                  
(K Guaranteed 5 Years B Fund : KGT5YB) เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วน
การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
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 B 
(K Guaranteed 5 Years B Fund : KGT5YB) 

 
กองทุนมีการประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ ประมาณ 5 ปี  

จึงจะได้รับช าระเงินลงทุนคืนตามเง่ือนไขในการรับประกัน และตามความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ประกัน  
โดยวันรับค าสั่งขายคืนวันสุดท้าย คือ วันที่ 9 ก.พ. 2567 และ 

วันขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเมื่อครบอายุโครงการ คือ วันที่ 20 ก.พ. 2567 
 

ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทนุ 
 • กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสีย่งต่ำงประเทศ 
อายุโครงการ ประมำณ 5 ปี โดยไม่ต่ ำกว่ำ 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดอืน 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 20 กุมภำพันธ์ 2562 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 กุมภำพันธ์ – 31 มกรำคม 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตรำสำรทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ
เงินฝำก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมำย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจำรณำปรับสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 
ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนกำรลงทุนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน
และสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ 
 

ทั้งนี้ กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ให้สูงข้ึน หรือเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ  
 

นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non – 
investment grade) ตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่
ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด (unlisted) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอำจลงทุนในตรำ
สำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes)  
 

โดยบริษัทจัดกำรจะมอบหมำยให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับด ำเนินกำรงำนด้ำนกำร
จัดกำรลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ รวมถึงเง่ือนไข
กำรเปลี่ยนผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุนเป็นไปตำมที่ระบุในโครงกำรจัดกำรกองทุนและสัญญำแต่งตั้ง
ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดกำรกองทุนที่จัดตั้งใน
ประเทศฝร่ังเศส และได้รับใบอนุญำตเพ่ือประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ The Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) ซึ่ ง เป็ น ส ม ำ ชิ ก ส ำ มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุนอำจน ำทรัพย์สินบำงส่วนหรือทั้งหมด
ของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหำรจัดกำรโดยผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน
และหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ตำมดุลยพินิจของผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน  
 

ในกรณีที่ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สำมำรถด ำรง
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด หรือในกรณีที่บริษัท
จัดกำรเห็นว่ำผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุนนั้นไม่เหมำะสมที่จะได้รับกำรมอบหมำยหน้ำที่ดังกล่ำวอีก
ต่อไป บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน และปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่ำวในรำยละเอียดโครงกำรโดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็น
ธนำคำรในประเทศฝร่ังเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 75 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
มีนโยบำยไม่จ่ำยเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย   
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/
หรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าว ได้ตัง้แต่
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
 ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทนุให้สงูข้ึน หรอืเพือ่ลดค่าใช้จ่ายของกองทนุ รวมถงึกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือตำ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้          
(non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
 โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็ นผู้รับดำาเนินการงานด้านการ
จัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
เงือ่นไขการเปลีย่นผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุเป็นไปตามทีร่ะบใุนโครงการจดัการกองทนุและ
สัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 2งานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset 
Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศสและได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ
จัดการลงทุนภายใต้การกำากับดูแลของ The Autorité des Marché s
 Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities         
Commission (IOSCO) ทัง้นี ้ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุอาจนาทรพัย์สินบางส่วนหรือทัง้หมด
ของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและหรือหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุนและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
 ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) ไม่สามารถดำารง
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำาหนด หรือในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าผูร้บัมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการมอบหมายหน้าที่
ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัท
 จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และปรับปรุงข้อมูล         
ดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
 ทั้งนี้ Credit Agricole S.A. จะทำาหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็น
ธนาคารในประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 29 
กรกฎาคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 ในขณะทีก่องทุนลงทนุในเงนิฝากและตราสารหนีส้ถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2565 
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 0 
ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทนุ ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 โดยกองทนุมกีารทำาสัญญาป้องกนัความเส่ียง
อัตราแลกเปลีย่นประมาณร้อยละ 100 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธ ิณ วนัที ่26 กรกฎาคม 2565 เทยีบกบัสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 99.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทนุมีผลตอบแทนจากการดำาเนนิงานตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัที ่27 กรกฎาคม 2565 อยูท่ี ่-0.37% 
ทั้งน้ีกองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหาร
กองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำากัด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อครบอายุโครงการ          

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
Fund Performance of K Guaranteed 5 Years B 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 -2.23-2.974.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 1.454.092.24
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/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 27 กรกฎาคม 2565/Performance as of 27 Jul 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.)

*20/02/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.37-1.56-1.82-0.720.22-0.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 2.742.821.832.132.012.05
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 B
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

*  ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน จึงเน้นจัดสรรเงินลงทุนและบริหารกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำากัด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงิน
ลงทุนคืนเมื่อครบอายุโครงการ

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565   

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 1,028,491,595.11 
เงินฝากธนาคาร 55,011,225.20 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 1,386,420.26 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 104,415,961.55 
ลูกหนี้อื่น 117,852.93 
รวมสินทรัพย ์ 1,189,423,055.05 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 229,223,153.48 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 21,256,936.39 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 999,232.34 
หนี้สินอื่น 212,428.07 
รวมหนี้สิน 251,691,750.28 
สินทรัพย์สุทธ ิ 937,731,304.77 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  947,290,498.64 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (96,044,223.04)
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 86,485,029.17 
สินทรัพย์สุทธ ิ  937,731,304.77 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.8990 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  94,729,049.8640 
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

 
 วันครบ

 จำานวนเงินต้น/ 
มูลค่าที่ตราไว้

 เงินตรา 
มูลค่ายุติธรรม

 
% อัตรา

 
 จำานวนหน่วย 

(,000)
 ต่างประเทศ   

บาท (,000)
 

เงินลงทุน      ดอกเบี้ย กำาหนด (,000)  (,000)  

พันธบัตร        

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  15/02/2567   21,879.90  20,436.58 (USD) 20,904.71 (USD) 768,875.34 74.76

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.7500% 15/02/2567   3,480.00  3,568.86 (USD) 3,470.35 (USD) 127,639.42 12.41

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 0.8750% 31/01/2567   3,700.00  3,615.81 (USD) 3,588.28 (USD) 131,976.84 12.83

รวมพันธบัตร      1,028,491.60 100.00

 รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,011,569,400.38 บาท)      1,028,491.60 100.00
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กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

  บาท                

รายได ้  
     รายได้ดอกเบี้ย 33,931,159.16 
          รวมรายได้ 33,931,159.16 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 269,297.60 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 323,157.13 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  215,438.10 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 64,465.40 
     ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน 269,297.60 
     ค่าธรรมเนียมผู้ประกันเงินลงทุน 1,184,909.44 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  67,218.12 
          รวมค่าใช้จ่าย 2,393,783.39 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  31,537,375.77 
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (21,528,703.18)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  7,622,269.57 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (3,978,720.00)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (77,474,775.18)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 43,317,756.27 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  15,311,915.75 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (36,730,256.77)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ (5,192,881.00)
หัก ภาษีเงินได้  86,347.93 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ (5,279,228.93)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 10,326,560.44   1.10 

 เงินฝาก  10,326,560.44   1.10 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,074,562,680.12   114.59 

 ประเทศญี่ปุ่น   

  เงินฝาก  13,692.41   0.00 

 ประเทศฝรั่งเศส   

  เงินฝาก  18,278.44   0.00 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

  พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร   

   อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa  1,029,874,572.76   109.83 

  เงินฝาก 34,976,482.04   3.73 

 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   

  เงินฝาก  9,679,654.47   1.03 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (124,807,191.93) (13.31)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (124,807,191.93) (13.31)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (22,350,743.86) (2.38)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 937,731,304.77  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 19.34%  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ    1,029,874,572.76   109.83 
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น      55,014,667.80   5.87  
 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 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้  N/A Aa3  45,332,740.78
  แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำากัด      
2 เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase Bank, N.A.  N/A Aa3  9,679,654.47
3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  2,272.55
4 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 15 ก.พ. 2567 N/A Aaa 21,879,900.00 768,875,338.88
5 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 15 ก.พ. 2567 N/A Aaa 3,480,000.00 129,019,642.77
6 พันธบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 15 ก.พ. 2567 N/A Aaa 3,700,000.00 131,979,591.11

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (3,120,999.96) -0.33% 1 ส.ค. 2565 (3,120,999.96)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (41,922.00) 0.00% 31 ส.ค. 2565 (41,922.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  12,271,037.11  1.31% 16 พ.ย. 2566  12,271,037.11 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (10,893,188.80) -1.16% 16 พ.ย. 2566 (10,893,188.80)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง  7,294,088.36  0.78% 16 ก.พ. 2567  7,294,088.36 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (25,158,157.13) -2.68% 16 ก.พ. 2567 (25,158,157.13)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง (9,961,613.41) -1.06% 16 ก.พ. 2567 (9,961,613.41)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง  2,441,202.88  0.26% 16 ก.พ. 2567  2,441,202.88 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BNP PARIBAS A1 ป้องกันความเสี่ยง  7,066,906.75  0.75% 16 ก.พ. 2567  7,066,906.75 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (28,135,949.96) -3.00% 16 ก.พ. 2567 (28,135,949.96)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (31,712,466.61) -3.38% 16 ก.พ. 2567 (31,712,466.61)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (46,042,027.50) -4.91% 16 ก.พ. 2567 (46,042,027.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง (74,136,828.11) -7.91% 16 ก.พ. 2567 (74,136,828.11)

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  38,430,688.39  4.10% 16 ก.พ. 2567  38,430,688.39 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  10,417,824.63  1.11% 16 ก.พ. 2567  10,417,824.63 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  8,543,753.86  0.91% 16 ก.พ. 2567  8,543,753.86 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  3,425,763.66  0.37% 16 ก.พ. 2567  3,425,763.66 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  5,598,519.62  0.60% 16 ก.พ. 2567  5,598,519.62 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง 5,578,941.21  0.59% 16 ก.พ. 2567  5,578,941.21 

สัญญาฟอร์เวิร์ด HSBC Bank Aa3 ป้องกันความเสี่ยง  3,347,235.08  0.36% 16 ก.พ. 2567  3,347,235.08  

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’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
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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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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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 269.30 0.03

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 323.16 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 215.44 0.02

ค่าทีปรึกษาการลงทุน(Advisory Fee) 269.30 0.03

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 64.47 0.01

ค่าธรรมเนียมผูป้ระกนัเงินทุน(Guarantor Fee) 1,184.91 0.12

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ(Transaction Fee) 55.64 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 86.35 0.01

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 11.58 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 2,480.13 0.26

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KGT5YB

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 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-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




