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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เจแปน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 ธันวาคม 2565  



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	เจแปน	หุ้นทุนเพื่อ
ก�รเลี้ยงชีพ	(K	Japanese	Equity	RMF:	KJPRMF)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง
สัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันที่	 1	กรกฎ�คม	2565	 ถึง			
วันที่	31	ธันว�คม	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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รองรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

กองทุนเปดเค เจแปน หุนทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 
(K Japanese Equity RMF : KJPRMF) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 พฤศจิกายน 2557 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Schroder International 
Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัท
ญี่ ปุ น  โดยอยูภ ายใต  Schroder International Selection Fund ท่ีจดทะเบียน ในประเทศลักเซมเบิรก 
(Luxembourg) ห นึ่ ง ใน ส ม า ชิ ก ส า มัญ ข อง International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) และจัดเปน Société d’Investissement à Capital Variable หรือ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ
ฟนด (hedge fund)  

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.  

สําหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขายในประเทศ ไดแก ตราสารทุน 
ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต  

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุนและเพื่อลดความ
เสี่ ยง (Hedging) หรือ เพื่ อบ ริหารจัดการกองทุน ให เกิดประสิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  (Efficient Portfolio 
Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไมปองกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใน Class A Acc ซ่ึงเปน Class ท่ีกองทุนลงทุน  

ท้ังนี้ กองทุนเปดเค เจแปน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเส่ียงเทานั้น โดยในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดาน
อัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไม
ปกติ กองทุนอาจพิจารณาปองกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ยกตัวอยางเชน กรณีท่ีคาเงินบาท
ตอเยนออนคาลงอยางตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปล่ียนนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ หรือกรณีท่ีคาเงินบาทตอเยนแข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซ่ึงคาด
วาจะสงผลกระทบตอคาเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาปองกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน 
เปนตน  

กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) รวมถึง
หลักทรัพยท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated 
Securities) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non – investment grade) 
ท้ังนี้ กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมอีันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้
นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทานั้น 
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นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอย
ละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
ไมมนีโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	 กองทุนเปิดเค	 เจแปน	 หุ้นทุนเพ่ือก�รเล้ียงชีพ	 มีนโยบ�ยท่ีจะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศ			
ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ		
กองทุน	 Schroder	 International	 Selection	 Fund	 Japanese	 Equity,	 Class	 A	 Acc											
(กองทุนหลัก)	 ในอัตร�ส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�ทรัพย์สิน
ของกองทุน	 กองทุนหลักมีนโยบ�ยลงทุนในตร�ส�รแห่งทุนของบริษัทญ่ีปุ่น	 โดยอยู่ภ�ยใต้	
Schroder	International	Selection	Fund	ท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก	(Luxembourg)	
หน่ึงในสม�ชิกส�มัญของ	International	Organizations	of	Securities	Commission	(IOSCO)	
และจัดเป็น	Société	d’Investissement	à	Capital	Variable	หรือ	SICAV	ภ�ยใต้กฎ	Undertakings	
for	Collective	Investment	in	Transferable	Securities	(UCITS)	กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	(hedge	fund)	ท้ังน้ี	ในสภ�วก�รณ์ปกติ	กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ย
ล่วงหน้�เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	75	
ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน	 Schroder	 International	 Selection	 Fund	 Japanese				
Equity	ประม�ณร้อยละ	95.55	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2565	เทียบกับ
สัดส่วนประม�ณร้อยละ	89.65	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2565	ในขณะที่
กองทุนมีก�รลงทุนในเงินฝ�ก	ตร�ส�รหนี้ระยะสั้น	และมูลค่�ของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อ
ป้องกันคว�มเสี่ยง	ณ	วันที่	 30	ธันว�คม	2565	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	4.45	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	10.05	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	
2565	 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเส่ียงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	 90.37	
ของสินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2565	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	92.53	
ของสินทรัพย์ต่�งประเทศ	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2565
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ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	6	เดือน	และรอบระยะเวล�	1	ปี	
ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2565	อยู่ที่	0.58%	และ	-5.90%	ต�มลำ�ดับ		ขณะที่ดัชนีอ้�งอิงของกอง
ทุนซึ่งประกอบไปด้วยดัชนี	Tokyo	Stock	Exchange	1st	Section	(TOPIX)	 (TR)	(ตัวชี้วัด
ของกองทุนหลัก)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเส่ียงอัตร�แลกเปลี่ยน	 เพื่อเทียบกับค่�สกุล
เงินบ�ท	ณ	 วันที่คำ�นวณผลตอบแทนต�มสัดส่วนก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�
แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	75	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	
วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ต�มสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน
ประม�ณร้อยละ	25	มีผลตอบแทนอยู่ที่	 -2.55%	และ	 -5.26%	ต�มลำ�ดับ	ทั้งนี้กองทุนมีผล
ตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตำ่�กว่�ดัชนีอ้�งอิง	1.97%	ในรอบระยะเวล�	6	เดือน	และตำ่�กว่�
ดังนีอ้�งอิง	0.64%	ในรอบระยะเวล�	1	ปี

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	และ	3	ปี	ณ	วันที่	31	
ธันว�คม	2565	อยู่ที่	-4.7%	และ	11.4%	ต�มลำ�ดับ		ขณะที่ดัชนีอ้�งอิงของกองทุนหลัก	ดัชนี	
Tokyo	Stock	Exchange	1st	Section	(TOPIX)	(TR)	มีผลตอบแทนอยู่ที่	-2.9%	และ	16.8%	
ต�มลำ�ดับ	โดยมีค่�คว�มผันผวนระยะเวล�	3	ปี	(Fund	Volatility)	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2565	
อยู่ที่	15.4%				
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Japanese Equity RMF

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -5.909.405.1215.38-15.8823.57-1.5910.750.21
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -5.2612.669.2217.76-15.2121.511.0515.06-0.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 15.5515.1127.2013.3416.2810.8224.1222.0519.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 17.2215.3022.4813.0117.6310.6324.8819.4417.56
*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 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 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.)

*26/11/2014

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.411.012.67-5.900.581.19-5.90
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 6.323.105.25-5.262.553.43-5.26
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 18.8218.1720.0815.5511.5611.8615.55
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.0917.4018.5717.2215.3414.2417.22

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Japanese Equity RMF

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 
* ก่อนวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   * ก่อนวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* During 18 May 2021 – 21 July 2022, the Fund’s benchmark was TOPIX Net Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* Prior to 18 May 2021, the Fund’s benchmark was TOPIX Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date
of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Japanese Equity RMF

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 
* ก่อนวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   * ก่อนวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* During 18 May 2021 – 21 July 2022, the Fund’s benchmark was TOPIX Net Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* Prior to 18 May 2021, the Fund’s benchmark was TOPIX Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date
of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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 เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 ธันวาคม 2565 

*		 ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	22	กรกฎ�คม	2565	เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี	TOPIX	Net	Total	Return	(100%)	ปรับด้วยต้นทุน

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	 ณ	 วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	 90%	 และปรับด้วยอัตร�									

แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ระหว่�งวันที่	18	พฤษภ�คม	2564	ถึง	21	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนี	TOPIX	Net	Total	Return	(100%)	ปรับด้วยต้นทุน

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	 ณ	 วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	 75%	 และปรับด้วยอัตร�									

แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

	 *	ก่อนวันที่	18	พฤษภ�คม	2564	กองทุนใช้ดัชนี	TOPIX	Total	Return	(100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�

แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	75%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	

ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	เจแปน	หุ้นทุนเพื่อก�รเลี้ยงชีพ

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
      บาท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 493,533,361.26
เงินฝ�กธน�ค�ร	 25,515,168.63
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 5,039.18
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 10,888,093.07
ลูกหนี้อื่น	 	 754,765.60
รวมสินทรัพย	์ 530,696,427.74
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 7,859,854.24	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 4,561,812.14	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,098,437.03	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 648,416.40	
หนี้สินอื่น	 	 21,160.70	
รวมหนี้สิน		 14,189,680.51	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 516,506,747.23
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 363,980,449.67
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 63,387,214.20
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 89,139,083.36
สินทรัพย์สุทธ	ิ 516,506,747.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	 14.1905
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี(หน่วย)	 36,398,044.9667	
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  SCHRODER INVESTMENTS LIMITED        

 	 	 Schroder	International	Selection	Fund	Japanese	Equity	 	 1,378.23		1,670,379.52	(JPY)			1,883,750.05		(JPY)			493,533.36		 100.00

รวมหน่วยลงทุน      	493,533.36		 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 475,660,118.62 บาท)     	 493,533.36		 100.00
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 7,663.89	
	 	 รวมร�ยได้	 7,663.89	
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 6,735,942.49	
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	154,365.34	
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	420,993.42	
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	85,500.03	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 95,645.20	
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 7,492,449.48	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (7,484,785.59)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 ร�ยได้อื่น	 2,974,357.29	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 11,403,054.93	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (42,520,281.49)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	42,240,969.58	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	2,874,210.47	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 (4,374,659.40)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 (36,521,615.78)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (23,923,964.40)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (31,408,749.99)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 -
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (31,408,749.99)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 25,520,207.81	 4.94

	 เงินฝ�ก		 25,520,207.81	 4.94

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 493,533,361.26	 95.55

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 493,533,361.26	 95.55

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 6,326,280.93	 1.22

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 6,326,280.93	 1.22

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (8,873,102.77)	 (1.72)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 516,506,747.23 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 8.50%   
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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	 	 25,520,207.81	 4.94	
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)	 	 5,411,880.01
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 20,108,327.80
 
                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	51,981.04		 0.01%	 5	ม.ค.	2566	 	51,981.04		
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (27,428.72)	 -0.01%	 23	ม.ค.	2566	 (27,428.72)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	578,678.72		 0.11%	 23	ม.ค.	2566	 	578,678.72	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	217,192.91		 0.04%	 23	ม.ค.	2566	 	217,192.91
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	3,492,874.89		 0.68%	 23	ม.ค.	2566	 	3,492,874.89	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	247,118.90		 0.05%	 13	ก.พ.	2566	 	247,118.90	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	230,998.90		 0.04%	 13	ก.พ.	2566	 	230,998.90	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	62,197.80		 0.01%	 13	ก.พ.	2566	 	62,197.80		
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,806,883.23		 0.54%	 13	ก.พ.	2566	 	2,806,883.23
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	214,733.11		 0.04%	 13	มี.ค.	2566	 	214,733.11	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (136,427.02)	 -0.03%	 13	มี.ค.	2566	 (136,427.02)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	596,194.33		 0.12%	 13	มี.ค.	2566	 	596,194.33	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	79,546.62		 0.02%	 13	มี.ค.	2566	 	79,546.62	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (280,741.12)	 -0.05%	 15	พ.ค.	2566	 (280,741.12)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	12,450.84		 0.00%	 15	พ.ค.	2566	 	12,450.84	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (67,197.20)	 -0.01%	 15	พ.ค.	2566	 (67,197.20)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	78,425.15		 0.02%	 3	ก.ค.	2566	 	78,425.15	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,611,592.12		 0.31%	 3	ก.ค.	2566	 	1,611,592.12	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	474,445.10		 0.09%	 3	ก.ค.	2566	 	474,445.10	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	132,799.41		 0.03%	 7	ส.ค.	2566	 	132,799.41	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (85,133.17)	 -0.02%	 7	ส.ค.	2566	 (85,133.17)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (62,216.59)	 -0.01%	 7	ส.ค.	2566	 (62,216.59)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (190,249.76)	 -0.04%	 7	ส.ค.	2566	 (190,249.76)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,260,634.86)	 -0.24%	 28	ส.ค.	2566	 (1,260,634.86)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (297,448.56)	 -0.06%	 30	ต.ค.	2566	 (297,448.56)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (594,847.60)	 -0.12%	 30	ต.ค.	2566	 (594,847.60)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,022,771.88)	 -0.20%	 30	ต.ค.	2566	 (1,022,771.88)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (481,713.21)	 -0.09%	 27	พ.ย.	2566	 (481,713.21)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (55,002.45)	 -0.01%	 27	พ.ย.	2566	 (55,002.45)

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 ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ										
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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-




