รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค เจแปน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปดเค เจแปน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2564

1

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (K Japanese Equity RMF: KJPRMF) เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง   
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ
อั น สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ มี ผ ลการดำ � เนิ นงานที่ ดี บ นความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้          
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
							

ขอแสดงความนับถือ
						 KAsset
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�การซื้อกองทุนรวม
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำ�รายการ
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
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดเค เจแปน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(K Japanese Equity RMF : KJPRMF)
ประเภทกองทุน

อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
ไมกําหนด
26 พฤศจิกายน 2557
1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมู ล ค าทรัพ ย สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น โดยจะเน น ลงทุ น ในหน วยลงทุน ของกองทุ น Schroder International
Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส วนโดยเฉลี่ ยในรอบปบัญ ชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน สุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุ นในตราสารแห งทุนของบริษัท
ญี่ ปุ น โดยอยู ภ ายใต Schroder International Selection Fund ที่ จ ดทะเบี ย นใน ประเทศลั ก เซมเบิ ร ก
(Luxembourg) ห นึ่ ง ใน ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) และจัดเปน Société d’Investissement à Capital Variable หรือ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิ ได เป น กองทุ น รวมประเภทเฮ็ด จ
ฟนด (hedge fund)
สําหรับการลงทุนสวนที่เหลือในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.
สําหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขายในประเทศ ไดแก ตราสารทุน ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุนและเพื่อลดความ
เสี่ ยง (Hedging) หรื อ เพื่ อบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มากยิ่ ง ขึ้ น (Efficient Portfolio
Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไมปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน Class A Acc ซึ่งเปน Class ที่กองทุนลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนเปดเค เจแปน หุ นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ อาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงเทานั้น โดยในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ อยางไรก็ดี ในกรณี ที่สภาวการณ ไม
ปกติ กองทุนอาจพิจารณาปองกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ยกตัวอยางเชน กรณีที่คาเงินบาท
ตอเยนออนคาลงอยางตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ หรือกรณีที่คาเงินบาทตอเยนแข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาด
วาจะสงผลกระทบตอคาเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาปองกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน
เปนตน
กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) รวมถึง
หลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ ที่ไมไดรับการจัดอั น ดับความน าเชื่อถื อ (Unrated
Securities) และตราสารหนี้ที่มีอัน ดับความน าเชื่ อถือต่ํ ากวาที่สามารถลงทุ น ได (non – investment grade)
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มอี ันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้
นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอย
ละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ
นโยบายการจายเงินปนผล
มีนโยบายไมจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

2

3

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนเปิดเค เจแปน หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ มีนโยบายทีจ่ ะนำ�เงินไปลงทุนในต่างประเทศ   
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ  
กองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc           
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทญี่ปุ่น โดยอยู่ภายใต้
Schroder International Selection Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg)
หนึง่ ในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
และจัดเป็น Société d’Investissement à Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ Undertakings
for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็ดจ์ฟนั ด์ (hedge fund) ทัง้ นี้ ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นโดยเฉลีย่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese   
Equity ประมาณร้อยละ 95.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เทียบกับ
สัดส่วนประมาณร้อยละ 97.71 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในขณะที่
กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 4.04 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 2.29 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 โดยกองทุนมีการทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 88.98
ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.97
ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานรอบระยะเวลา  6 เดือน และรอบระยะเวลา       
1 ปี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 1.87% และ 9.40% ตามล�ำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง
ของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วยดัชนี Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR)
(ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล      
เงินบาท ณ วันที่ค�ำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 มีผลตอบแทนอยู่ที่ -3.46% และ 12.66% ตามล�ำดับ ทั้งนี้
กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานต�่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 1.59% ในรอบระยะเวลา 6 เดือน
และต�่ำกว่าดังนีอ้างอิง 3.26% ในรอบระยะเวลา 1 ปี
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำ�เนินงานรอบระยะเวลา  1 ปี และ 3 ปี ณ วันที่           
31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 10.54% และ 10.66% ตามลำ�ดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก
ดัชนี Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 12.74% และ
12.66% ตามลำ�ดับ โดยมีค่าความผันผวนระยะเวลา  3 ปี (Fund Volatility) ณ วันที่                
31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 15.18%  
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Japanese Equity RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

2555
(2012)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

*S

2556
(2013)

2557
2558
2559
(2014)
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค เจแปน
หุ้นทุ(2015)
นเพื่อการเลี(2016)
้ยงชีพ
0.21 Equity
10.75RMF -1.59
Fund Performance of K Japanese

ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนตั
วชี้วัด/Benchmark Return
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
•ความผั
ดัชนี TOPIX
Net Total
Return ปรัdeviation)
บด้วยต้นทุนการป้
องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี
่ยนเพื่อเทีStandard
ยบกับค่าสกุลDeviation
เงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
นผวน
(Standard
ของผลการดำเนิ
นงาน/Fund
ประมาณร้อยละ 75
นผวน
(Standard
ของตั
Deviation ประมาณร้อยละ 25
•ความผั
ดัชนี TOPIX
Net Total
Return ปรัdeviation)
บด้วยอัตราแลกเปลี
่ยนเพืว่อชีเที้วยัดบกั/Benchmark
บค่าสกุลเงินบาทStandard
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

-0.20Benchmark 15.06

1.05

2560
(2017)
23.57

2561
(2018)
-15.88

2562
(2019)
15.38

2563
(2020)
5.12

2564
(2021)
9.40

21.51

-15.21

17.76

9.22

12.66

• 75% of TOPIX22.05
Net Total Return adjusted
hedging and converted
to Thai Baht on the
calculation date. 27.20
19.33
24.12by cost of FX10.82
16.28
13.34

15.11

17.56

15.30

Benchmark is the composite index of TOPIX Net Total Return (the Master Fund's benchmark), the details are as follow:

• 25% of TOPIX Net Total Return converted to Thai Baht on the calculation date.

19.44

24.88

10.63

17.63

13.01

22.48

Prior to 18 May 2021, the Fund's benchmark was 75% of TOPIX Total Return adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht

*S
โดยก่ผลการดำเนิ
อนวันที่ 18 พฤษภาคม
2564วันกองทุ
ดัชนี น
TOPIX
Return ปรัดบท้ด้าวยของปี
ยต้นทุนการป้
นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี
่ยนเพื่อเที
ยบกับค่าสกุ
นบาท on data from inception
on the
calculation
datebusiness
and 25% ofday
TOPIX
Totalcalendar
Return converted
นงานตั้งแต่
จัดตัน้งใช้กองทุ
จนถึงTotal
วันทำการสุ
ปฏิทอินงกั/Performance
and Standard
deviation
areลเงิbased
date
to the last
of that
year. to Thai Baht on the calculation date. The previous and current benchmarks
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 75 และดัชนี TOPIX Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/Performance as of 30 Dec 2021
ประมาณร้อยละ 25 เป็นตัวชี้วัดของกองทุน และได้เชื่อมต่อกับตัวชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

are geometrically linked together.

Year to
Date

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
-3.58
1.87
9.40

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)
9.89

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)
6.66

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*26/11/2014

Since
Inception
Return
(% p.a.)
5.96

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

9.40

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

12.66

-2.82

3.46

12.66

13.16

8.36

8.06

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)

15.11

17.62

16.65

15.11

19.52

17.47

19.23

15.30 หุ้นทุน
15.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard
Deviationน(%งานของกองทุ
p.a.)
ผลการดำเนิ
นเปิดเค เจแปน
เพื่อการเลี้ย15.15
งชีพ

15.30

17.38

16.32

18.21

Fund Performance of K Japanese Equity RMF

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 25

Benchmark
Benchmark is the composite index of TOPIX Net Total Return (the Master Fund's benchmark), the details are as follow:
• 75% of TOPIX Net Total Return adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of TOPIX Net Total Return converted to Thai Baht on the calculation date.

ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 75 และดัชนี TOPIX Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 25 เป็นตัวชี้วัดของกองทุน และได้เชื่อมต่อกับตัวชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of futurePrior
results.
to 18 May 2021, the Fund's benchmark was 75% of TOPIX Total Return adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht
โดยก่อนวันที่ 18 ดพฤษภาคม
2564 กองทุ
นใช้ดัชนี TOPIXนTotal
Return
นทุน้นการป้
องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี
่ยนเพื่อเทียนบกั
บค่าสกุลเงินบาทนรวมของสมาคมบริ
onษthe
dateน/The
and 25%
of TOPIX
Total Returndocument
converted toisThai
Baht on the
date.with
The previous
current benchmarks
เอกสารการวั
ผลการดำเนิ
นงานของกองทุ
รวมฉบั
บนีปรั้ไบด้ด้จวัดยต้ทำขึ
ตามมาตรฐานการวั
ดผลการดำเนิ
งานของกองทุ
ัทจัcalculation
ดการลงทุ
fund
performance
prepared
in calculation
accordance
AIMCandstandards.

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

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

6

ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564
200.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

180.00

เกณฑ์มาตรฐาน*

173.42

160.00
150.80
140.00

120.00

100.00

80.00
11/57

11/58

11/59

11/60

11/61

11/62

11/63

11/64

*

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำ�นวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน ประมาณ
ร้อยละ 25
โดยก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนใช้ดัชนี TOPIX Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 75 และดัชนี TOPIX Total Return ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 25 เป็นตัวชี้วัดของกองทุน และได้เชื่อมต่อกับตัวชี้วัด
ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

				

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
520,025,426.64
เงินฝากธนาคาร
19,994,166.53
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
2,432.15
จากสัญญาอนุพันธ์
5,527,364.98
ลูกหนี้อื่น
807,715.64
รวมสินทรัพย์
546,357,105.94
หนี้สิน			
เจ้าหนี้
จากสัญญาอนุพันธ์
2,075,294.52
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1,704,569.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
665,712.58
หนี้สินอื่น
18,642.99
รวมหนี้สิน
4,464,219.87
สินทรัพย์สุทธิ
541,892,886.07
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
359,339,518.02
กำ�ไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล
62,005,534.70
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
120,547,833.35
สินทรัพย์สุทธิ
541,892,886.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
15.0802
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี(หน่วย)
35,933,951.8020
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้
(,000)
(,000)		

เงินตรา
ต่างประเทศ
(,000)

มูลค่ายุติธรรม %
บาท (,000) เงินลงทุน

			
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนจดทะเบียน
		 SCHRODER INVESTMENTS LIMITED								
Schroder International Selection Fund Japanese
1,253.08 1,457,137.25 (JPY)  1,797,302.77 (JPY)   520,025.43 100.00
รวมหน่วยลงทุน
520,025.43 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 423,194,244.18 บาท)						 520,025.43 100.00
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

				
			

บาท

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
2,432.15
รวมรายได้
2,432.15
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
3,313,692.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
75,938.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
207,105.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
43,101.64
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
39,093.72
รวมค่าใช้จ่าย
3,678,931.92
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน
(3,676,499.77)
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายได้อื่น
1,590,921.61
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
5,955,345.99
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
4,469,302.60
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(1,048,921.00)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
3,010,150.16
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
512,662.77
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(2,667,010.66)
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
11,822,451.47
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
8,145,951.70
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
8,145,951.70
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
19,996,598.68
3.69
เงินฝาก
19,996,598.68
3.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
520,025,426.64
95.96
ประเทศลักเซมเบอร์ก
หน่วยลงทุน
520,025,426.64
95.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3,452,070.46
0.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
3,452,070.46
0.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(1,581,209.71)
(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
541,892,886.07 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 5.72%			
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
19,996,598.68
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

0.00
3.69
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

				
		
		
อั
น
ดั
บ
อั
น
ดั
บ
วันครบ
มูลค่า
มูลค่าตาม
ประเภท
ผู้ออก
กำ�หนด ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
				 ของตราสาร ของผู้ออก/
					
ค�้ำประกัน				
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

N/A
N/A

AA+(tha),F1+(tha)
AA-(tha)

4,707,456.08
15,289,142.60

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

		
ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

Bank of Ayudhya Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kiatnakin Phatra
Bank Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Siam Commercial
Bank Plc.
TMBThanachart
Bank Pcl.
Kasikorn Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Kiatnakin Phatra
Bank Plc.

AAA(tha)
AAA(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
A

ป้องกันความเสี่ยง (15,480.91) 0.00% 24 ม.ค. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (428,770.98) -0.08% 24 ม.ค. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (194,308.39) -0.04% 24 ม.ค. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (34,927.10) -0.01% 24 ม.ค. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (97,267.50) -0.02% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (59,283.75) -0.01% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 127,526.25 0.02% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 28,116.25 0.01% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 65,466.25 0.01% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 121,516.25 0.02% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (15,783.75) 0.00% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (51,583.75) -0.01% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (29,733.75) -0.01% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง
2,516.25 0.00% 7 ก.พ. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (44,683.75) -0.01% 7 ก.พ. 2565

(15,480.91)
(428,770.98)
(194,308.39)
(34,927.10)
(97,267.50)
(59,283.75)
127,526.25
28,116.25
65,466.25
121,516.25
(15,783.75)
(51,583.75)
(29,733.75)
2,516.25
(44,683.75)

AA-(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)

ป้องกันความเสี่ยง 178,753.49 0.03% 7 มี.ค. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 237,735.88 0.04% 7 มี.ค. 2565
ป้องกันความเสี่ยง (183,137.50) -0.03% 25 เม.ย. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 279,545.00 0.05% 25 เม.ย. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 81,772.50 0.02% 25 เม.ย. 2565

178,753.49
237,735.88
(183,137.50)
279,545.00
81,772.50

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (105,587.50) -0.02% 25 เม.ย. 2565

(105,587.50)

AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
A

12,947.42
22,007.42
(620,861.88)
554,919.38

ป้องกันความเสี่ยง 12,947.42 0.00%
ป้องกันความเสี่ยง 22,007.42 0.00%
ป้องกันความเสี่ยง (620,861.88) -0.11%
ป้องกันความเสี่ยง 554,919.38 0.10%

23 พ.ค. 2565
23 พ.ค. 2565
23 พ.ค. 2565
14 มิ.ย. 2565
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

		

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

		
ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial AA+(tha)
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra
A
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart
AA-(tha)
Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart
AA-(tha)
Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart
AA-(tha)
Bank Pcl.
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%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

531,195.79 0.10% 12 ก.ค. 2565
992,195.79 0.18% 12 ก.ค. 2565

531,195.79
992,195.79

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

999,315.10
29,682.74
311,668.80
36,282.74
130,582.74

0.18%
0.01%
0.06%
0.01%
0.02%

8 ส.ค. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565
13 ก.ย. 2565

999,315.10
29,682.74
311,668.80
36,282.74
130,582.74

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

332,437.85
32,492.75
23,292.75
62,092.75

0.06%
0.01%
0.00%
0.01%

17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565
17 ต.ค. 2565

332,437.85
32,492.75
23,292.75
62,092.75

ป้องกันความเสี่ยง

37,642.75 0.01% 17 ต.ค. 2565

37,642.75

ป้องกันความเสี่ยง (193,884.01) -0.04% 15 พ.ย. 2565
ป้องกันความเสี่ยง 290,659.98 0.05% 15 พ.ย. 2565

(193,884.01)
290,659.98

คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก�ำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้โดยตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษส�ำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ำกว่า 
“CCC(tha)” ส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
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คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก�ำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้ส�ำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
และโดยปกติแล้วจะก�ำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณี
ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ      
น่าเชื่อถือที่ก�ำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำ�หนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำ�หนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ   
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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ค�ำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจ�ำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับต�่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต�่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
AA - มีความเสี่ยงต�่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
A - มีความเสีย่ งในระดับต�ำ 
่ บริษทั มีความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า  และอาจมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ�ำแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
-ไม่มีแบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  กรกฎาคม  ถึงวันที  ธันวาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)
ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)
3,313.69

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
0.65

75.94

0.01

207.11

0.04

43.10

0.01

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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39.09

0.01

3,678.93

0.72

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทิน
ล่าสุด
-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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