
  1    

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟกซเดท ไฮยีลด 2023B หามขายผูลงทุนรายยอย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 เมษายน 2565



กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ฟิกซ์เดท	ไฮยีลด์	
2023B	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย	(K	Fixed-Dated	High	Yield	2023B	Fund	Not	for	Retail	
Investors	:	KHY23B-UI)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจน
งบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิก�ยน	2564	ถึงวันที่	30	เมษ�ยน	2565
	 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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กองทุนเปดเค ฟกซเดท ไฮยีลด 2023B หามขายผูลงทุนรายยอย 
(K Fixed-Dated High Yield 2023B Fund Not for Retail Investors : KHY23B-UI) 

 
กองทุนนี้ไมถูกจํากัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป และลงทุนกระจุกตัวใน 

ตราสารท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตและสภาพคลอง อีกท้ังผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา 4 ปได 
ดังน้ัน หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากจึงเหมาะกับผู

ลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น 
 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 4 ป โดยไมตํ่ากวา 3 ป 11 เดือน และไมเกิน 4 ป 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 พฤศจิกายน 2562 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ท้ังท่ีมี
อันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนไดและตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได และตราสารหนี้ท่ีไมได
รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ โดยเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางสวนในตราสารหนี้
ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคลอง ซ่ึงจะมุงลงทุนในตราสารหนี้จากหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมในประเทศ
ตลาดเกิดใหมท่ัวโลก  

กองทุนหลักดังกลาวเปนกองทุนในกลุม Lombard Odier Funds IV ท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบอรก (Luxembourg) และจัดตั้งและจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A. รวมถึงเปน
กองทุนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต
กฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศลักเซมเบอรก (Luxembourg) ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge 
fund)  

กองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (กองทุนหลัก) แบงหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
ออกเปนคลาส (Class) ซึ่งจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือและมูลคาคงเหลือ
ข้ันต่ํา โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบัติของผูลงทุน หรือลักษณะอ่ืนๆ ทั้งนี้ กองทุนเปดเค ฟกซ
เดท ไฮยีลด 2023B หามขายผูลงทุนรายยอย จะลงทุนใน Class I ซ่ึงเปน Class สําหรับผูลงทุนสถาบัน โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวาไดรับมติจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว   

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศลักเซมเบิรก โดยใชสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ (USD) เปนสกุลเงินหลัก ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหลักในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิรก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดย
ถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

สําหรับการลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยและ
ทรัพยสินอื่นท้ังในและตางประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย 
ก.ล.ต. กําหนด  

กองทุนรวมสาํหรับผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษเท่านั�น 

กองทุนรวมที�มีความเสี�ยงสูงหรือซบัซ้อน 
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ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes หรือ SN) และ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจาย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) ท้ังในและ
ตางประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  

อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมทําธุรกรรมการขายหลักทรัพยที่ตองยืมมาเพื่อการสงมอบ (short sell) และ
ธุรกรรมการกูยืมเงิน หรือการทํา repo เพื่อประโยชนในการจัดการลงทุน  
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศ	 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน	Lombard	Odier	Funds	 IV	 -	EM	 Income	2023	 (USD)	 I	 (กองทุนหลัก)									
ในอัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของ		กองทุน	
โดยกองทุนหลักมีนโยบ�ยลงทุนในตร�ส�รหน้ี	 ท้ังที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับที่
ส�ม�รถลงทุนได้และต่ำ�กว่�อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	และตร�ส�รหนี้ที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือ	 โดยเน้นลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	และอ�จลงทุนบ�งส่วนในตร�ส�รหนี้
ภ�ครัฐเพื่อก�รบริห�รสภ�พคล่อง	 ซึ่งจะมุ่งลงทุนในตร�ส�รหนี้จ�กหล�กหล�ยกลุ่ม
อุตส�หกรรมในประเทศตล�ดเกิดใหม่ท่ัวโลก	 กองทุนหลักดังกล่�วเป็นกองทุนในกลุ่ม									
Lombard	Odier	Funds	IV	ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก	(Luxembourg)	และจัดตั้ง
และจัดก�รโดย	Lombard	Odier	Funds	 (Europe)	S.A.	รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภ�ยใต้ก�ร
กำ�กับดูแลของ	Commission	de	Surveillance	du	Secteur	Financier	 (CSSF)	ภ�ยใต้
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก	 (Luxembourg)	ซึ่งเป็นสม�ชิกส�มัญของ					
International	Organizations	of	Securities	Commission	(IOSCO)	โดยมิได้เป็นกองทุนรวม
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	 (hedge	 fund)	สำ�หรับก�รลงทุนส่วนที่เหลือ	กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�ร
แห่งหนี้	หรือเงินฝ�ก	หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่�งประเทศ	หรือห�ดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�งต�มที่กฎหม�ย	ก.ล.ต.	กำ�หนด	ทั้งนี้	 กองทุนอ�จ
ลงทุนในตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	(Structured	Notes	หรือ	SN)	และสัญญ�ซื้อ
ข�ยล่วงหน้�	(Derivatives)	เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	(Efficient Portfolio 
Management)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงขึ้น	หรือ
เพ่ือลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	รวมถึงกองทุนอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกัน
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน	Lombard	Odier	Funds	IV	-	EM	Income	2023	(USD)	I	
(กองทุนหลัก)	ประม�ณร้อยละ	100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันท่ี	29	เมษ�ยน	2565	เทียบกับ
สัดส่วนประม�ณร้อยละ	100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันท่ี	29	ตุล�คม	2564	ในขณะท่ีกองทุน
มีก�รลงทุนในเงินฝ�ก	 มูลค่�ของสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�	ตร�ส�รหน้ีระยะส้ัน	และสินทรัพย์อ่ืนๆ
เพ่ือเป็นก�รดำ�รงสภ�พคล่องของกองทุน	ณ	วันท่ี	29	เมษ�ยน	2565	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณ
ร้อยละ	 0	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	 0	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ณ	วันท่ี	29	ตุล�คม	2564	

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี	 29	 เมษ�ยน	 2565	
ติดลบอยู่ท่ีร้อยละ	-10.00

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่อปีจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 															
31	มีน�คม2565	อยู่ที่	-18.89%		 



กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Fixed-Dated High Yield 2023B Fund Not for Retail Investors

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 -13.802.380.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 15.1113.042.46
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 29 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 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.)

*27/11/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -10.00-23.16-14.86-10.36-13.06
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 14.5717.9420.0919.9218.72
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/A N/A

  ตัวชี้วัด
   ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซ่ึงไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม

  Benchmark
   None. Since the Master fund has no benchmark and this fund is a fixed maturity fund managed by buy-and-hold strategy to seek
appropriate return.

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 ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่29 เมษายน 2565

*		 ตัวชี้วัด
	 ไม่มี	 เนื่องจ�กกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนที่มีอ�ยุโครงก�ร	 โดยมีก�รบริห�ร
จัดก�รแบบ	buy-and-hold	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตร�ที่เหม�ะสม	

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ฟิกซ์เดท	ไฮยีลด์	2023B	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
      บาท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 2,004,892,041.91	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 142,697,728.39	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 111,692.63	
	 จ�กเงินปันผล	 	34,824,940.00	
รวมสินทรัพย	์ 2,182,226,402.93	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้อื่น	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 338,038,664.90	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 2,152,035.80	
หนี้สินอื่น	 	 1,508.55	
รวมหนี้สิน		 340,192,209.25	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,842,034,193.68	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 	2,388,963,792.12	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 6,830,298.64	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (553,759,897.08)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,842,034,193.68	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	 7.7106	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 238,896,379.2119	
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน        

 กองทุนเปิด        

  Lombard Odier Asset Management        

	 	 	 LOF4	EM	INCOME	2024	 	 	 	8,410.05		 	84,100.51	(USD)	 	58,605.43	(USD)	 	2,004,892.04		 	100.00	

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 	2,004,892.04		 	100.00	

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,542,442,424.03 บาท)      2,004,892.04  100.00

 



กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 ร�ยได้เงินปันผล	 103,346,066.72	
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 179,083.96	
	 	 รวมร�ยได้	 103,525,150.68	
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 	5,410,672.90	
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 338,167.41	
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	541,067.19	
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 32,232.74	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 11,633.93	
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 	6,333,774.17	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 97,191,376.51	
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (483,944,962.92)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (21,228,520.45)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 25,524.50	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 86,060,048.72	
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 (419,087,910.15)
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (321,896,533.64)
	 หัก	ภ�ษีเงินได้	 27,134.18	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (321,923,667.82)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 142,809,421.02		 	7.75	

	 เงินฝ�ก		 142,809,421.02		 	7.75	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 2,004,892,041.91		 	108.84	

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 2,004,892,041.91		 	108.84	

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (338,038,664.90)	 (18.35)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (338,038,664.90)	 (18.35)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 32,371,395.65		 	1.76	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,842,034,193.68  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	 	 	142,809,421.02		 	7.75		
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�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 	3,802.00	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 N/A	 AA(tha)	 	 	142,805,619.02	

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (338,038,664.90)	-18.35%	 30	พ.ย.	2566	 (338,038,664.90)

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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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

  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-




