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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ยูเอสเอ หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2565



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุนเพื่อ
ก�รเลี้ยงชีพ	(K	USA	Equity	RMF	:	KUSARMF)”	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลัง
สัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	พฤษภ�คม	2565	ถึงวันท่ี	
31	ตุล�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



  1    

รองรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

กองทุนเปดเค ยูเอสเอ หุนทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 
(K USA Equity RMF : KUSARMF) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2563 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดย
เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการ
ลงทุนสวนใหญในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา  
 

กองทุนหลักเปนกองทุนในกลุมของ Morgan Stanley Investment Funds ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใน
ประเทศลักเซมเบิรก จัดต้ังและจัดการโดย MSIM Fund Management (Ireland) Limited ท่ีจัดตั้งตามระเบียบ
ของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ภาย ใต กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวของของประเทศลักเซมเบิรก ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (Hedge fund)  
 

กองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund (กองทุนหลัก) แบงหนวย
ลงทุนท่ีเสนอขายออกเปน Share Class ซึ่งจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาข้ันตํ่าของการส่ังซ้ือ
และมูลคาคงเหลือขั้นตํ่า โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไรและผลตอบแทน 
คุณสมบัติของผูลงทุน หรือลักษณะอ่ืนๆ ท้ังนี้ กองทุนเปดเค ยูเอสเอ หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนใน Share 
Class Z ซ่ึงเปน Share Class สําหรับผูลงทุนสถาบัน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง 
Share Class ท่ีลงทุน โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการ
ดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะ
ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ  
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ตรา
สารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก หนวยลงทุน CIS หรือทรัพยสินอ่ืนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญา
ซ้ือขายลวงหน า (Derivatives) เพื่ อการเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจาย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน  
 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) ทั้งในและตางประเทศ 
ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพย ท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted Securities) เวนแตเปนหุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุน
รายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนได  
 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศสิงคโปร ซ่ึงประเทศสิงคโปรจะ
สงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาวไปยังประเทศลักเซมเบิรกตอไป โดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) 
เปนสกุลเงินหลัก ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น
ใดนั้นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังก็ได โดยถือวาไดรับมติจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให
ผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
มีนโยบายไมจายเงินปนผล 
 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

	 กองทุนมีนโยบ�ยท่ีจะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน	Morgan	Stanley	 Investment	Funds	US	Advantage	Fund	 -	Z	Shares	
(กองทุนหลัก)	 ในอัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน	 โดยกองทุนหลักมีนโยบ�ยก�รลงทุนส่วนใหญ่ในตร�ส�รทุนของบริษัทใน
สหรัฐอเมริก�
	 กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ	Morgan	Stanley	Investment	Funds	ที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์กจัดต้ังและจัดก�รโดย	MSIM	 Fund	Management	 (Ireland)	
Limited	 ที่จัดตั้งต�มระเบียบของ	UCITS	 (Undertaking	 for	 Collective	 Investment	 in	
Transferable	Securities)	ภ�ยใต้กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก	ซึ่งเป็นสม�ชิก
ส�มัญของ	 International	Organization	of	Securities	Commissions	 (IOSCO)	 โดยมิได้
เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์	(Hedge	fund)
	 กองทุน	Morgan	Stanley	 Investment	Funds	US	Advantage	Fund	 (กองทุนหลัก)	
แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอข�ยออกเป็น	 Share	 Class	 ซึ่งจะแตกต่�งกันที่ร�ยละเอียดต่�งๆ	
เช่น	มูลค่�	ขั้นตำ่�	ของก�รสั่ง	ซื้อและมูลค่�คงเหลือขั้นตำ่�โครงสร้�งอัตร�ค่�ธรรมเนียม	สกุล
เงิน	นโยบ�ยก�รจัดสรรกำ�ไรและผลตอบแทน	 คุณสมบัติของผู้ลงทุน	หรือลักษณะอื่นๆ	ทั้งนี้
กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	ห้นุ	ทุนเพื่อก�รเลี้ยงชีพ	จะลงทุนใน	Share	Class	Z	ซึ่งเป็น	Share	
Class	สำ�หรับผ้ลูงทุนสถ�บัน	โดยบริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิที่จะพิจ�รณ�เปลี่ยนแปลง	Share	
Class	ที่ลงทุน	โดยคำ�นึงถึงและรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำ�คัญและไม่ถือว่�
เป็นก�รดำ�เนินง�นที่ผิดไปจ�กร�ยละเอียดโครงก�ร	 โดยถือว่�ได้รับมติจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว	และบริษัทจัดก�รจะประก�ศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทจัดก�ร
	 สำ�หรับก�รลงทุนส่วนท่ีเหลือ	 กองทุนอ�จพิจ�รณ�ลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน	 ตร�ส�ร
กึ่งหนี้กึ่งทุน	ตร�ส�รแห่งหนี้	 เงินฝ�ก	หรือตร�ส�รเทียบเท่�เงินฝ�ก	หน่วยลงทุน	CIS	หรือ
ทรัพย์สินอื่นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 หรือห�ดอกผล	 โดยวิธีอื่นอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือ
หล�ยอย่�งต�มที่กฎหม�ย	ก.ล.ต.	กำ�หนด
	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รท่ีมีสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�แฝง	 (Structured	 Note	 หรือ	
SN)	และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�(Derivatives)	 เพ่ือก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน				
(Efficient Portfolio Management)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�ร
ลงทุนให้สูงขึ้น	หรือเพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	 รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วง
หน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทนุมกี�รลงทนุในกองทนุ	Morgan	Stanley	US	Advantage	Fund	ประม�ณร้อยละ	
100	ของมลูค่�ทรพัย์สนิสทุธ	ิณ	วนัที	่31	ตลุ�คม	2565	ในขณะทีก่องทนุมกี�รลงทนุในเงนิฝ�ก	
มูลค่�ของสญัญ�ซือ้ข�ยล่วงหน้�	ตร�ส�รหนีร้ะยะสัน้	และสนิทรพัย์อืน่ๆเพือ่เป็นก�รดำ�รงสภ�พ
คล่องของกองทนุ	ณ	วนัที	่ 31	ตลุ�คม	2565	คดิเป็นอตัร�ส่วนประม�ณร้อยละ	3	ของมลูค่�
ทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ	โดยกองทนุมกี�รทำ�สญัญ�ป้องกันคว�มเสีย่งอตัร�แลกเปลีย่นประม�ณ
ร้อยละ	87.24	ของมลูค่�ทรพัย์สนิสทุธ	ิณ	วนัที	่31	ตลุ�คม	2565

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่จัดต้ังกองทุน	 ณ	 31	 ตุล�คม	 2565	 อยู่ที่	
-29.83%	 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้�งอิง	 S&P	 500	 Index	 (TR)	 ปรับด้วยต้นทุนก�รป้อง								
คว�มเสีย่งด้�นอตัร�แลกเปลีย่น	ทีม่ผีลตอบแทนอยูท่ี	่ 8.20%	โดยกองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�ร
ดำ�เนนิง�นตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิ	38.03%	ในช่วงทีผ่่�นม�	

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	 และผลตอบแทนจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	3	ปี	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2565		อยู่ที่	-54.56%	และ	9.52%	
ต�มลำ�ดับ	 	 ขณะที่ดัชนีอ้�งอิง	S&P	500	 Index	 (TR)	มีผลตอบแทนอยู่ที่	 -14.61%	และ	
10.68%	ต�มลำ�ดับ	โดยกองทุนหลักมีค่�ผันผวนเฉลี่ยระยะเวล�	3	ปี	ณ	วันที่	30	ตุล�คม	2564	
อยู่ที่	32.48%
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K USA Equity RMF

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 -4.415.24
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 33.422.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.2316.15
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.258.98
*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 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 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.)

*01/12/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -29.83-54.63-21.160.71-49.60
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 8.20-11.74-3.16-3.38-15.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 44.7657.1362.1253.0960.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.7723.0025.4124.7024.27

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K USA Equity RMF

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 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 ยูเอสเอ หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K USA Equity RMF

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี S&P 500 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 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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เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2565

*		 ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	8	กรกฎ�คม	2565	เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี	S&amp;P	500	(100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกัน

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	90%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ

กับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ก่อนวันที่	 8	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนี	S&amp;P	500	 (100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลก

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

ที่คำ�นวณผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุนเพื่อก�รเลี้ยงชีพ	

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
  บาท
   สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 619,988,574.81	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 30,407,200.91	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 11,403,000.00	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	20,394.19	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 10,994,572.62	
รวมสินทรัพย	์ 672,813,742.53	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	73,019,865.77	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	2,129,280.58	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 710,467.98	
หนี้สินอื่น	 	 19,222.31	
รวมหนี้สิน		 	75,878,836.64	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 596,934,905.89	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,177,370,908.46	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 (80,963,469.18)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	(499,472,533.39)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 596,934,905.89	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 5.0700	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 117,737,090.8459	
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน        
 กองทุนเปิด        
  Morgan Stanley Investment Manager        
	 	 	 Morgan	Stanley	Investment	Funds	US	Advantage	Fund	Class	Z	 	 180.02	 29,963.13(USD)	 16,311.20(USD)	 619,988.57	 100.00
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 619,988.57	 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 951,584,689.50 บาท)      619,988.57 100.00



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

10  

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้   
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 26,256.83	
										รวมร�ยได้	 	26,256.83	
ค่าใช้จ่าย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	3,709,759.25	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	57,192.12	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	123,658.69	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 47,890.13	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 	190,116.52	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	4,128,616.71	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (4,102,359.88)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (31,120,881.91)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 		(158,649,971.09)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(16,945,689.00)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(41,016,988.49)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	9,342,786.28	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	105,900,755.26	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	(132,489,988.95)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	(136,592,348.83)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 0.69	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (136,592,349.52)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 30,046,623.53	 5.03

	 เงินฝ�ก		 30,046,623.53	 5.03

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 620,369,546.38	 103.93

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 619,988,574.81	 103.86

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

	 	 เงินฝ�ก	 380,971.57	 0.06

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (62,025,293.15)	 (10.39)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	 (62,025,293.15)	 (10.39)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 8,544,029.13		 	1.43	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 596,934,905.89 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 6.54%  
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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	 	 	30,427,595.10	 5.10	
	 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�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 28,470,626.36
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1	 	 380,971.57
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 1,575,997.17

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่มตราสารตาม 
(ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	1,369,550.00		 0.23%	 7	พ.ย.	2565	 	1,369,550.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	586,500.00		 0.10%	 7	พ.ย.	2565	 	586,500.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	586,500.00		 0.10%	 7	พ.ย.	2565	 	586,500.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	391,000.00		 0.07%	 7	พ.ย.	2565	 	391,000.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (907,200.00)	 -0.15%	 7	พ.ย.	2565	 (907,200.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,311,280.00)	 -0.55%	 7	พ.ย.	2565	 (3,311,280.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,859,600.00)	 -0.31%	 7	พ.ย.	2565	 (1,859,600.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,740,000.00)	 -0.79%	 7	พ.ย.	2565	 (4,740,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,312,950.00)	 -0.22%	 7	พ.ย.	2565	 (1,312,950.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	991,200.00		 0.17%	 7	พ.ย.	2565	 	991,200.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (930,100.00)	 -0.16%	 7	พ.ย.	2565	 (930,100.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,394,100.00)	 -0.23%	 7	พ.ย.	2565	 (1,394,100.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	302,400.00		 0.05%	 7	พ.ย.	2565	 	302,400.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	2,674,000.00		 0.45%	 7	พ.ย.	2565	 	2,674,000.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	535,200.00		 0.09%	 7	พ.ย.	2565	 	535,200.00	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	671,209.68		 0.11%	 19	ธ.ค.	2565	 	671,209.68	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	871,935.48		 0.15%	 19	ธ.ค.	2565	 	871,935.48	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,467,935.48)	 -0.58%	 19	ธ.ค.	2565	 (3,467,935.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,329,919.35)	 -0.73%	 19	ธ.ค.	2565	 (4,329,919.35)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (824,943.87)	 -0.14%	 19	ธ.ค.	2565	 (824,943.87)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,296,875.81)	 -0.22%	 19	ธ.ค.	2565	 (1,296,875.81)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	697,959.68		 0.12%	 19	ธ.ค.	2565	 	697,959.68	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	95,375.81		 0.02%	 19	ธ.ค.	2565	 	95,375.81	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	63,583.87		 0.01%	 19	ธ.ค.	2565	 	63,583.87	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (911,778.71)	 -0.15%	 4	ม.ค.	2566	 (911,778.71)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (466,193.55)	 -0.08%	 9	ม.ค.	2566	 (466,193.55)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,658,935.48)	 -0.78%	 9	ม.ค.	2566	 (4,658,935.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	931,787.10		 0.16%	 9	ม.ค.	2566	 	931,787.10	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (464,143.55)	 -0.08%	 9	ม.ค.	2566	 (464,143.55)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (474,893.55)	 -0.08%	 9	ม.ค.	2566	 (474,893.55)
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (56,051.61)	 -0.01%	 9	ม.ค.	2566	 (56,051.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	146,717.74		 0.02%	 9	ม.ค.	2566	 	146,717.74	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,348,767.74)	 -0.39%	 9	ม.ค.	2566	 (2,348,767.74)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (854,625.39)	 -0.14%	 6	ก.พ.	2566	 (854,625.39)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (469,572.70)	 -0.08%	 6	ก.พ.	2566	 (469,572.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,648,426.97)	 -0.78%	 6	ก.พ.	2566	 (4,648,426.97)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (435,842.70)	 -0.07%	 6	ก.พ.	2566	 (435,842.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (469,992.70)	 -0.08%	 6	ก.พ.	2566	 (469,992.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,052,085.39)	 -0.18%	 6	ก.พ.	2566	 (1,052,085.39)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (477,142.70)	 -0.08%	 6	ก.พ.	2566	 (477,142.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (6,981,876.40)	 -1.17%	 13	มี.ค.	2566	 (6,981,876.40)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,966,542.13)	 -0.33%	 13	มี.ค.	2566	 (1,966,542.13)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,109,662.92)	 -0.52%	 3	เม.ย.	2566	 (3,109,662.92)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (777,075.73)	 -0.13%	 3	เม.ย.	2566	 (777,075.73)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (958,231.46)	 -0.16%	 3	เม.ย.	2566	 (958,231.46)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (392,915.73)	 -0.07%	 3	เม.ย.	2566	 (392,915.73)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,466,608.70)	 -0.58%	 8	พ.ค.	2566	 (3,466,608.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,287,026.09)	 -0.22%	 8	พ.ค.	2566	 (1,287,026.09)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,608,657.61)	 -0.60%	 12	มิ.ย.	2566	 (3,608,657.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (125,686.96)	 -0.02%	 3	ก.ค.	2566	 (125,686.96)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,013,282.61)	 -0.17%	 3	ก.ค.	2566	 (1,013,282.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (256,613.91)	 -0.04%	 3	ก.ค.	2566	 (256,613.91)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (692,947.83)	 -0.12%	 3	ก.ค.	2566	 (692,947.83)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,175,032.61)	 -0.36%	 7	ส.ค.	2566	 (2,175,032.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,429,032.61)	 -0.41%	 7	ส.ค.	2566	 (2,429,032.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,613,195.65)	 -0.27%	 11	ก.ย.	2566	 (1,613,195.65)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	76,082.61		 0.01%	 11	ก.ย.	2566	 	76,082.61	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,119.57)	 0.00%	 11	ก.ย.	2566	 (2,119.57)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	3,570.65		 0.00%	 2	ต.ค.	2566	 	3,570.65	

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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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�เช่ือถือข้ันป�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�งและระยะ
ย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด	
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	-	อันดับเครดิตสูงสุด	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ	์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน	
เกณฑ์สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	
อื่นๆ	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 ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

18  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  ตุลาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 3,709.76 0.65

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 57.19 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 123.66 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 47.89 0.01

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 89.74 0.02

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานถึงผูถื้อหน่วย(Report to Unitholders Expense) 37.22 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 63.17 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 4,128.62 0.73

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

หนา้ที  / KUSRMF

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




