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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 มิถุนายน 2563  



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย         
25 เดือน A” (K Thai Fixed Income 25 Months A Fund : KTF25MA) เพ่ือรายงาน                 
ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่                
1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
 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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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนมีการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 9.1 หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 9.3  หุ้นกู้ บริษัท พฤกษา        
เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 8.5 หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 9.2  
หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 8.6 หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
ร้อยละ 7.2 หุ้นกู้ บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 5.4 หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
ร้อยละ 6.4 หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 5.8 หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 9.7  หุ ้นกู ้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 9.6 หุ้นกู ้                           
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 9.7 พันธบัตรธนาคาร                     
แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1.1 และสินทรัพย์อื่นอีกร้อยละ 0.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุน
เท่ากับ 0.66 ปี

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยอายุครบกำาหนดของตราสารหนี้ที่กองทุน
ลงทุนสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 ไม่มี        

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี�ไทย �� เดือน A
Fund Performance of K Thai Fixed Income 25 Months A Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(�) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทนิย้อนหลงั/Calendar Year Performance

ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)

*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.14

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.33

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั/Benchmark Standard Deviation N/A

*S ผลการดาํเนินงานตั�งแต่วนัจดัตั�งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(�) ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง ณ วนัที� �� มถุินายน 2563/Performance as of 30 Jun 2020

Year to � เดือน � เดือน � ปี � ปี � ปี �� 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.)

*30/01/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.792.550.820.030.82

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A N/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.350.380.370.250.37

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/A N/A

  ตวัชี�วดั

   ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี�วดั

  Benchmark

   None. Since the Fund uses buy & hold management strategy in order to seek expected return over specified period, it is not necessary

to compare fund performance to the benchmark.

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2563

* ตัวชี้วัด
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำาหนด จึงไม่จำาเป็นต้องเปรียบเทียบ
ผลการดำาเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563    

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 1,867,948,423.18
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,858,036,071.21)
เงินฝากธนาคาร 11,407,540.07
ลูกหนี้จากการลงทุน
 ดอกเบี้ยค้างรับ 15,674,343.34
รวมสินทรัพย ์ 1,895,030,306.59
 หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,359,592.24
รวมหนี้สิน 5,359,592.24
สินทรัพย์สุทธ ิ 1,889,670,714.35
 สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย 181,719,357.4567 หน่วย 1,817,193,574.57 
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กำาไรสะสม
 ยังไม่ได้จัดสรร 73,984,099.09
 บัญชีปรับสมดุล (1,506,959.31)
สินทรัพย์สุทธ ิ 1,889,670,714.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3988
 (ปี 2563 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 181,719,357.4567 หน่วย)
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

   
อัตรา วันครบ

 จำานวนเงินต้น/ 
มูลค่ายุติธรรม

 
%   

ดอกเบี้ย กำาหนด
 จำานวนหน่วย 

บาท (,000)
 

เงินลงทุน          (,000)  

พันธบัตร        

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย        

  ธ.แห่งประเทศไทย   1.6200% 12/03/2564 20.00 20,152.59 1.08

รวมพันธบัตร      20,152.59 1.08

หุ้นกู้         

 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย        

  ธุรกิจการเกษตร        

   บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)   3.1000% 20/01/2564 170.00 171,208.61 9.17

  ธนาคาร   

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   1.9100% 26/01/2564 120.00 120,468.97 6.45

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด   2.2500% 21/03/2564 160.00 160,719.79 8.60

  พลังงานและสาธารณูปโภค        

   บมจ. เอสพีซีจี   2.2000% 10/01/2564 110.00 110,357.17 5.91

  เงินทุนและหลักทรัพย ์        

   บมจ. อีซี่ บาย   2.5600% 25/02/2564 100.00 100,521.94 5.38

   บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง   2.6800% 22/03/2564 180.00 180,430.41 9.66

  รวมเงินทุนและหลักทรัพย ์      280,952.35 15.04

  อาหารและเครื่องดื่ม        

   บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ   2.1000% 22/03/2564 175.00 175,421.52 9.39

   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   2.2700% 15/03/2564 170.00 170,715.46 9.14

  รวมอาหารและเครื่องดื่ม      346,136.98 18.53

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์        

   บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท   2.2700% 19/03/2564 160.00 160,460.91 8.59

   บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)   2.6100% 15/03/2564 180.00 181,301.45 9.71

   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)   2.5000% 15/02/2564 135.00 135,463.24 7.25

   บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น   3.2800% 22/03/2564 180.00 180,726.37 9.68

  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์      657,951.97 35.23

รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย      1,847,795.84 98.93

รวมหุ้นกู ้      1,847,795.84 98.93

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,858,036,071.21 บาท)      1,867,948.43 100.00
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  บาท                

รายได้จากการลงทุน                   
 รายได้ดอกเบี้ย 24,431,127.78
  รวมรายได้ 24,431,127.78
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 1,687,552.86
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 198,535.02
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 168,755.56
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 22,343.88
 ค่าภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย 4,349.81
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 21,090.85
  รวมค่าใช้จ่าย 2,102,627.98
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 22,328,499.80
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
 รายได้อื่น  340,000.00
  รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น  340,000.00
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (7,226,028.02)
  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  (7,226,028.02)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน  15,442,471.78
กำาไรสะสมต้นปี  58,541,627.31
 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน  15,442,471.78
กำาไรสะสมปลายปี  73,984,099.09
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,895,030,306.61 100.28

 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 20,251,123.69 1.07

 หุ้นกู้

  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) 121,454,846.17 6.43

  อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha) 101,412,677.85 5.37

  อันดับความน่าเชื่อถือ AA 338,164,258.99 17.90

  อันดับความน่าเชื่อถือ A+ 173,562,062.92 9.18

  อันดับความน่าเชื่อถือ A 444,857,260.83 23.54

  อันดับความน่าเชื่อถือ A- 501,560,092.86 26.54

  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ 182,360,077.97 9.65

 เงินฝาก  11,407,905.33 0.60

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (5,359,592.26) (0.28)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,889,670,714.35 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  20,251,123.69 1.07
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น    416,040,696.29 22.02
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  1,458,738,486.63 77.20
 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 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  11,407,574.13
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  331.20
3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 12 มี.ค. 2564 N/A N/A 20,000,000.00 20,251,123.69
4 หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 15 ก.พ. 2564 N/A A- 135,000,000.00 136,730,019.88
5 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 26 ม.ค. 2564 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 120,000,000.00 121,454,846.17
6 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 20 ม.ค. 2564 A+ A+ 170,000,000.00 173,562,062.92
7 หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด 21 มี.ค. 2564 AA AA 160,000,000.00 161,725,821.76
8 หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย 25 ก.พ. 2564 AA(tha) AA(tha) 100,000,000.00 101,412,677.85
9 หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส  15 มี.ค. 2564 A- A- 180,000,000.00 183,064,806.04
  พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)     
10 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ 15 มี.ค. 2564 A A 170,000,000.00 171,857,296.70
  เนชั่นแนล     
11 หุ้นกู้ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท 19 มี.ค. 2564 A A 160,000,000.00 161,495,781.13
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12 หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท 22 มี.ค. 2564 N/A BBB+ 180,000,000.00 182,360,077.97
  คอร์ปอเรชั่น     
13 หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี 10 ม.ค. 2564 N/A A 110,000,000.00 111,504,183.00
14 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2564 AA AA(tha) 175,000,000.00 176,438,437.23
15 หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 22 มี.ค. 2564 N/A A- 180,000,000.00 181,765,266.94

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน   
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ 
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำาหรับอันดับ       
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่   
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ 
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า       
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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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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์  
 - ไม่มี - 



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน A

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

  ไม่มีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




