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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ยูเอสเอ หุนทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ตุลาคม 2564



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2564

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน				
(K	USA	Equity	Fund	:	K-USA)”	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	พฤษภ�คม	2564	ถึงวันท่ี	31	ตุล�คม	2564
 	 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	ทุกท่�น	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�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 
(K USA Equity Fund : K-USA) 

 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้ 
 1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-USA-A(A)  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-USA-A(D) 
3. ชนิดเพื่อการออม : K-USA-SSF 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 กันยายน 2555 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน 
 
นโยบายการลงทุน  
 

กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Morgan Stanley US 
Advantage Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การนับว่าตราสารเป็นของประเทศ (รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ
ภูมิภาคใดนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1) ตราสารหลักของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ  
2) มีรายได้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่เกิดขึ้นตามงบการเงิน หรือ มีรายได้ต่อปีส่วนใหญ่มาจากการ

ผลิตสินค้า การขาย หรือการบริการ ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ  
3) บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือมีส านักงานใหญ่หรือส านักงานหลักอยู่ในประเทศหรือภูมิภาค

น้ันๆ  
 

กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ Morgan Stanley Investment Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยบริษัทจัดการจะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
ประเทศสิงคโปร์จะส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบอร์กต่อไป กองทุนหลักจะลงทุนใน
รูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนหลักเสนอขายหน่วยลงทุน
ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น ในอนาคตหากกองทุนหลักดังกล่าว
สามารถส่งค าสั่งซื้อขายในประเทศอื่นใดเป็นการเพิ่มเติมได้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการส่ง
ค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวในประเทศอื่นใดนั้นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการ
จะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

ส าหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. 
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โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
 

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น  
 

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
หลัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) มี
อัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน  
 

ในกรณีที่การปรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว ท าให้อัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี รวมถึงกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนอื่นที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนในกองทุนหลัก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และ/หรือไม่เป็นผลประโยชน์โดยรวมกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนได้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว  
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
K-USA-A(A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
K-USA-A(D) กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของ
ก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล 
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
K-USA-SSF มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2564

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	Morgan	Stanley	US	
Advantage	 Fund	 (กองทุนหลัก)	 ซึ่งมีนโยบ�ยก�รลงทุนที่มุ่งลงทุนในตร�ส�รทุนที่อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริก�	ทั้งนี้	กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ	Morgan	Stanley	Investment	
Funds	ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก	ซึ่งจัดตั้งและจัดก�รโดย		Morgan	Stanley	
Investment	Management	 Inc.นอกจ�กน้ี	กองทุนอ�จลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง	ตร�ส�รแห่งหนี้
หรือเงินฝ�ก	 หรือลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่�งประเทศที่ไม่ขัดต่อ
กฎหม�ย	ก.ล.ต.	ทั้งนี้	ในสภ�วก�รณ์ปกติ	กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกัน
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 75	 ของมูลค่�เงิน
ลงทุนในต่�งประเทศ	 รวมทั้ง	 อ�จลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีก�รซื้อข�ยในตล�ด	 (unlisted)	
ตร�ส�รหนี้ที่มีอันดับคว�มน่�เช่ือถือต่ำ�กว่�ท่ีส�ม�รถลงทุนได้	 (non	 -	 investment	 grade)	
และตร�ส�รหนี้ที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 (Unrated	Securities)	 ไม่เกินร้อยละ	
15	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	อย่�งไรก็ต�ม	กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะ
ของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	(Structured	Notes)		

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 กองทุนมีก�รลงทุนในกองทุน	Morgan	Stanley	US	Advantage	Fund	ประม�ณร้อยละ	
100	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	29	ตุล�คม	2564	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	100		
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 30	 เมษ�ยน	2564	 ในขณะที่กองทุนมีก�รลงทุนในเงินฝ�ก	
มูลค่�ของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 ตร�ส�รหน้ีระยะส้ัน	 และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นก�รดำ�รง
สภ�พคล่องของกองทุน	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2563	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	3	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	3.52	ณ	วันที่	 30	 เมษ�ยน	
2563	 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเส่ียงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	 90.64	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 29	ตุล�คม	2564	 เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	89.17	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	เมษ�ยน	2564	
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนรอบระยะเวล�	1	 ปี	และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้
กองทนุ	ณ	วนัที	่29	ตลุ�คม	2564	อยู่ที	่25.73%	และ	18.82%	ต�มลำ�ดบั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ดชันอ้ี�งองิ	S&P	500	Index	(TR)	ปรบัด้วยต้นทนุก�รป้องคว�มเสีย่งด้�นอตัร�แลกเปลีย่น	ทีม่ี	
ผลตอบแทนอยูท่ี	่45.23%	และ	15.51%	ต�มลำ�ดบั	โดยกองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�น
ตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิในรอบระยะเวล�	1	ปี	19.50%	และสงูกว่�ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ	3.31%	ในช่วง
ทีผ่่�นม�

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	 และผลตอบแทนจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	3	ปี	ณ	วันที่	30	ตุล�คม	2564	อยู่ที่	27.68%	และ	31.03%	
ต�มลำ�ดับ	ขณะที่ดัชนีอ้�งอิง	S&P	500	Index	(TR)	มีผลตอบแทนอยู่ที่	42.91%	และ	21.48%	
ต�มลำ�ดับ	โดยกองทุนหลักมีค่�ผันผวนเฉลี่ยระยะเวล�	3	ปี	ณ	วันที่	30	ตุล�คม	2564	อยู่ที่	
22.05%
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K USA Equity Fund-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 72.770.20
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 17.537.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 33.1213.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 34.819.33
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564/Performance as of 29 Oct 2021

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.)

*17/09/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 33.5125.734.02-1.876.46
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 25.4945.2312.715.3828.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 28.0924.4824.1022.6325.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 25.4412.8111.4011.2912.73

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K USA Equity Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K USA Equity Fund-A(A)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่� 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่29 ตุล�คม 2564

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัด	(Benchmark)

	 •	ดัชนี	S&P	500	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	

ร้อยละ	75

	 •	ดัชนี	S&P	500	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ร้อยละ	25

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน-A	ชนิดสะสมมูลค่�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K USA Equity Fund-A (D)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 72.8022.40-1.1228.170.4912.997.9537.960.16
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 17.5328.56-5.8319.0211.202.6214.0135.14-2.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 33.1214.4618.708.8113.2516.9812.1611.2111.22
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 34.8112.4416.896.8713.0915.8111.5911.2811.55
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564/Performance as of 29 Oct 2021

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.)

*07/09/2012

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 18.8223.1527.9825.734.01-1.886.45
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 15.5118.2821.1145.2312.715.3828.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 18.1821.2925.5424.4824.1022.6325.03
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.7019.2023.1212.8111.4011.2912.73

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K USA Equity Fund-A (D)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K USA Equity Fund-A (D)

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่�ยเงินปันผล 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่29 ตุล�คม 2564

*		 ตัวชี้วัด

	 	 ดัชนีชี้วัด	(Benchmark)

	 •	ดัชนี	S&P	500	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	

ร้อยละ	75

	 •	ดัชนี	S&P	500	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ร้อยละ	25
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กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพ่ือการออม
Fund Performance of K USA Equity Fund-SSF

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564/Performance as of 29 Oct 2021
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.)

*21/04/2021*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.864.03-1.874.86
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 13.8912.715.3813.89
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 23.6524.1022.6323.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 11.3811.4011.2911.38
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อก�รออม 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่29 ตุล�คม 2564

*		 ตัวชี้วัด

	 	 ดัชนีชี้วัด	(Benchmark)

	 •	ดัชนี	S&P	500	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	

ร้อยละ	75

	 •	ดัชนี	S&P	500	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	ร้อยละ	25

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน	ชนิดเพื่อก�รออม

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2564
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 12,841,956,674.91	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 227,888,400.00	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 66,380,000.00	
	 จ�กดอกเบี้ย	 206,927.34	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 49,068,615.10	
ลูกหนี้อื่น	 	 6,487.50	
รวมสินทรัพย	์ 13,185,507,104.85	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 680,481,088.77	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 81,014,387.59	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 14,507,077.58	
หนี้สินอื่น	 	 656,845.58	
รวมหนี้สิน	 	 776,659,399.52	
สินทรัพย์สุทธิ	 12,408,847,705.33	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 4,831,700,696.68	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 1,368,498,925.69	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 6,208,638,082.96	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 12,408,837,705.33	

 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำ�นวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 8,624,030,521.73		 349,267,882.1041		 		24.6917	
ชนิดสะสมมูลค่�		 3,729,336,648.49		 131,801,078.0989		 		28.2951	
ชนิดเพื่อก�รออม		 	55,470,535.11		 		2,101,109.4648		 		26.4005
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2564

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน
 กองทุนเปิด
  Morgan Stanley Investment Manager        
	 	 	 Morgan	Stanley	Investment	Funds	US	Advantage	I	 	 	 1,846.18	 282,454.68(USD)	 386,922.47(USD)	12,841,956.67	 	100.00	
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	12,841,956.67	 	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 8,818,710,201.24 บ�ท)      12,841,956.67  100.00



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2564 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้   
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 363,814.76	
										รวมร�ยได้	 363,814.76	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 82,016,458.72	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 2,061,031.15	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 2,748,041.44	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 58,476.78	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 1,672,012.98	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 88,556,021.07	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 (88,192,206.31)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน 
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	989,961,182.71	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (83,114,080.58)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (190,232,812.00)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(474,926,147.23)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 4,274,242.50	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 506,545,552.29	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 752,507,937.69	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 664,315,731.38	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 54,572.75	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 664,261,158.63	
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2564
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 226,722,769.48	 1.83

 เงินฝ�ก 	 226,722,769.48	 1.83

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 12,843,329,232.76	 103.50

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

	 	 หน่วยลงทุน	 12,841,956,674.91	 103.49

 เงินฝ�ก 	 1,372,557.85	 0.01

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (631,422,473.67)	 (5.09)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (631,422,473.67)	 (5.09)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (29,791,823.24)	 (0.24)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 12,408,837,705.33 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 16.14%  



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 	0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 	228,095,327.33	 1.84	
	 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	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 210,996,824.19
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1,P-1	 	 1,372,557.85
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 15,725,945.29

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�รต�ม 
(ง) เท่�กับ 0.00%
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (9,812,000.00)	 -0.08%	 1	พ.ย.	2564	 (9,812,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (10,792,000.00)	 -0.09%	 1	พ.ย.	2564	 (10,792,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,774,000.00)	 -0.09%	 1	พ.ย.	2564	 (11,774,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,920,000.00)	 -0.06%	 1	พ.ย.	2564	 (7,920,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,753,700.00)	 -0.05%	 1	พ.ย.	2564	 (5,753,700.00)	
	 	 Bank	Pcl.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,917,900.00	 0.02%	 1	พ.ย.	2564	 1,917,900.00	
	 	 Bank	Pcl.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 158,000.00	 0.00%	 2	พ.ย.	2564	 158,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,573,931.74)	 -0.07%	 22	พ.ย.	2564	 (8,573,931.74)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 28,186,591.30	 0.23%	 22	พ.ย.	2564	 28,186,591.30
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,131,843.48	 0.03%	 22	พ.ย.	2564	 3,131,843.48
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (31,318,434.78)	 -0.25%	 22	พ.ย.	2564	 (31,318,434.78)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (44,973,198.26)	 -0.36%	 22	พ.ย.	2564	 (44,973,198.26)	
	 	 Bank	Pcl.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (45,848,129.03)	 -0.37%	 20	ธ.ค.	2564	 (45,848,129.03)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (16,233,709.68)	 -0.13%	 20	ธ.ค.	2564	 (16,233,709.68)
	 	 Bank	Plc.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (18,790,451.61)	 -0.15%	 20	ธ.ค.	2564	 (18,790,451.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (24,977,761.29)	 -0.20%	 20	ธ.ค.	2564	 (24,977,761.29)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (45,186,693.55)	 -0.36%	 10	ม.ค.	2565	 (45,186,693.55)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (31,576,209.68)	 -0.25%	 10	ม.ค.	2565	 (31,576,209.68)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (19,352,525.81)	 -0.16%	 10	ม.ค.	2565	 (19,352,525.81)	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,941,033.33)	 -0.04%	 7	ก.พ.	2565	 (4,941,033.33)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (6,939,950.00)	 -0.06%	 7	ก.พ.	2565	 (6,939,950.00)	
	 	 Bank	Plc.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (25,166,533.33)	 -0.20%	 7	ก.พ.	2565	 (25,166,533.33)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (14,701,900.00)	 -0.12%	 7	ก.พ.	2565	 (14,701,900.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,075,033.33)	 -0.04%	 7	ก.พ.	2565	 (5,075,033.33)
	 	 Bank	Plc.



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน

18  

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (28,550,850.00)	 -0.23%	 7	ก.พ.	2565	 (28,550,850.00)
	 	 Bank	Plc.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (6,558,950.00)	 -0.05%	 7	ก.พ.	2565	 (6,558,950.00)
	 	 Bank	Plc.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,052,633.33)	 -0.04%	 7	ก.พ.	2565	 (5,052,633.33)
	 	 Bank	Pcl.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,743,783.33)	 -0.01%	 7	มี.ค.	2565	 (1,743,783.33)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (34,791,666.67)	 -0.28%	 7	มี.ค.	2565	 (34,791,666.67)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,996,583.33)	 -0.02%	 7	มี.ค.	2565	 (1,996,583.33)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,881,166.67)	 -0.03%	 7	มี.ค.	2565	 (3,881,166.67)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,729,583.33)	 -0.01%	 7	มี.ค.	2565	 (1,729,583.33)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (39,455,666.67)	 -0.32%	 7	มี.ค.	2565	 (39,455,666.67)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (16,528,833.33)	 -0.13%	 7	มี.ค.	2565	 (16,528,833.33)	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (20,303,000.00)	 -0.16%	 25	เม.ย.	2565	 (20,303,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,118,000.00)	 -0.03%	 25	เม.ย.	2565	 (4,118,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,860,600.00)	 -0.06%	 25	เม.ย.	2565	 (7,860,600.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,049,800.00)	 -0.02%	 25	เม.ย.	2565	 (2,049,800.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (6,165,900.00)	 -0.05%	 25	เม.ย.	2565	 (6,165,900.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,879,000.00)	 -0.07%	 25	เม.ย.	2565	 (8,879,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,976,800.00)	 -0.02%	 25	เม.ย.	2565	 (1,976,800.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,804,600.00)	 -0.03%	 25	เม.ย.	2565	 (3,804,600.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,816,300.00)	 -0.01%	 25	เม.ย.	2565	 (1,816,300.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (6,348,600.00)	 -0.05%	 25	เม.ย.	2565	 (6,348,600.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,148,300.00)	 -0.04%	 25	เม.ย.	2565	 (5,148,300.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,451,300.00)	 -0.04%	 25	เม.ย.	2565	 (5,451,300.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,365,800.00)	 -0.09%	 25	เม.ย.	2565	 (11,365,800.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (21,259,500.00)	 -0.17%	 25	เม.ย.	2565	 (21,259,500.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,725,200.00)	 -0.06%	 25	เม.ย.	2565	 (7,725,200.00)	
	 	 Bank	Plc.	
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart		 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,998,300.00)	 -0.02%	 25	เม.ย.	2565	 (1,998,300.00)
	 	 Bank	Pcl.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,218,934.43)	 -0.01%	 9	พ.ค.	2565	 (1,218,934.43)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,138,347.54)	 -0.01%	 9	พ.ค.	2565	 (1,138,347.54)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (13,243,628.33)	 -0.11%	 9	พ.ค.	2565	 (13,243,628.33)	
	 	 Bank	Plc.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 979,345.90	 0.01%	 6	มิ.ย.	2565	 979,345.90
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,489,081.97)	 -0.01%	 6	มิ.ย.	2565	 (1,489,081.97)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (789,540.98)	 -0.01%	 6	มิ.ย.	2565	 (789,540.98)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,299,245.90)	 -0.03%	 6	มิ.ย.	2565	 (4,299,245.90)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,069,786.89)	 -0.09%	 6	มิ.ย.	2565	 (11,069,786.89)	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 631,549.18	 0.01%	 11	ก.ค.	2565	 631,549.18
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 213,098.36	 0.00%	 11	ก.ค.	2565	 213,098.36
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra		 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 11,176,262.30	 0.09%	 11	ก.ค.	2565	 11,176,262.30	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,284,065.57	 0.02%	 11	ก.ค.	2565	 2,284,065.57	
	 	 Bank	Plc.
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (464,610.66)	 0.00%	 1	ส.ค.	2565	 (464,610.66)	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 389,959.02	 0.00%	 1		ส.ค.	2565	 389,959.02	
	 	 Bank	Plc.	
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ 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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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

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
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  ตุลาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 82,016.46 0.64

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 2,061.03 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 2,748.04 0.02

ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense) 747.04 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 1,038.02 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 88,610.59 0.70

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KUSA

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.50	 0.25	 0.50	 0.55	 0.25	 0.25	

วัน XD	 	31/01/56	 30/04/56	 31/10/56	 31/01/57	 31/7/57	 31/10/57	 2/2/58

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/02/56	 14/05/56	 14/11/56	 13/02/57	 14/8/57	 14/11/57	 13/2/58

ครั้งที	่ 	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.25	 0.20	 0.30	 0.30	 0.20	 0.20

วัน XD	 	30/4/58	 31/7/58	 2/11/58	 1/2/59	 3/5/59	 1/8/59	 31/10/59	

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/5/58	 14/8/58	 13/11/58	 12/2/59	 16/5/59	 11/8/59	 14/11/59	

ครั้งที	่ 	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21
บ�ท/หน่วย	 	 0.35	 0.20	 0.25	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	31/1/60	 2/5/60	 31/7/60	 31/10/60	 31/1/61	 30/4/61	 31/7/61

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/2/60	 12/5/60	 11/8/60	 14/11/60	 14/2/61	 14/5/61	 14/8/61

ครั้งที	่ 	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.20	 0.40	 0.25	 0.20	 0.30	 0.25	

วัน XD	 	31/10/61	 31/1/62	 30/4/62	 31/7/62	 31/10/62	 31/1/63	 30/4/63

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/11/61	 14/2/62	 14/5/62	 14/8/62	 14/11/62	 14/2/63	 14/5/63

ครั้งที	่ 	 29	 30	 31	 32	 33	 34	 รวม
บ�ท/หน่วย	 	 0.35	 0.30	 0.50	 0.50	 0.40	 0.40	 10.00

วัน XD	 	3/8/63	 2/11/63	 1/2/64	 30/4/64	 2/8/64	 2/11/64

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/8/63	 13/11/63	 15/2/64	 14/5/64	 13/8/64	 12/11/64
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2564

	 	 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

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน(K-USA)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2563
ถงึวนัที่30เมษายน2564
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ณ 30 เมษายน 2564 



กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
(KUSAEquityFund:K-USA)

 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีทั้งหมด3ชนิดดังนี้
 1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-USA-A(A) 
 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-USA-A(D) 
 3. ชนิดเพื่อการออม : K-USA-SSF 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 กันยายน 2555 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Morgan 
Stanley US Advantage Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัท
สหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุน  
ในตราสารทุนอื่นใดที่ ไม่ใช่บริษัทสหรัฐอเมริกาได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้ การนับว่าตราสารเป็นของประเทศ (รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ  
ภูมิภาคใดนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) ตราสารหลักของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ 
2) มีรายได้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่เกิดขึ้นตามงบการเงิน หรือ มีรายได้ต่อปีส่วนใหญ่มา

จากการผลิตสินค้า การขาย หรือการบริการ ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ 
3) บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานหลักอยู่ในประเทศ

หรือภูมิภาคนั้นๆ  
 กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ Morgan Stanley Investment Funds ที่จดทะเบียน  
จัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก โดยบริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก  
ไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศ
ลักเซมเบอร์กต่อไป กองทุนหลักจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  
เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนหลักเสนอขายหน่วยลงทุนในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น ในอนาคตหากกองทุนหลักดังกล่าวสามารถส่ง  
คำสั่งซื้อขายในประเทศอื่นใดเป็นการเพิ่มเติมได้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง  



การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวในประเทศอื่นใดนั้นนอกเหนือจากประเทศ
สิงคโปร์ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังก็ ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอม  
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง 
ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. 
 สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ 
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่าง
ประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี  
ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ 
 นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่  
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่ง
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ตราสารหน้ี
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้  
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์  
ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – 
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 



 ในกรณีที่การปรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว ทำให้อัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักต่ำกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี รวมถึงกรณีที่กองทุนหลักมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอื่นที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนในกองทุนหลัก ไม่สามารถแก้ ไขปัญหา
ได้และ/หรือไม่เป็นผลประโยชน์โดยรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนกองทุน
หลักหรือเลิกกองทุนได้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
K-USA-A(A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
K-USA-A(D) กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกิน  
ร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิ  
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น  
ในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
K-USA-SSF มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 



การแก้ไขข้อผูกพันสำหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดณวันที่30เมษายน2564
 
1. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่นจ.(ว)11/2563เรื่องนำส่งภาพถ่ายประกาศ

และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
  ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน  

ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือ  
หน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
กองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3  
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 
2563) 


2. แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล

  เปลี่ยนวิธีการแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน 
ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 
2563) 

 
3. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชี (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
 
4. เพิ่มชนิดหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
  แก้ ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน สิทธิในการโอน

หน่วยลงทุน ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์อื่นๆ เงื่อนไขในการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ เงื่อนไขในการเลิกกองทุน และ  
การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของหน่วยลงทุน  
ชนิดเพื่อการออม (มีผลบังคับใช้วันที่ 16 มีนาคม 2564) 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 12,573,657,427.92 5,122,134,853.59 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล 24.1218 15.7500 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 
 ชนิดสะสมมูลค่า 27.2041 16.5252 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 
 ชนิดเพื่อการออม 25.3798 N/A 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 3,459,636,275.15 324,044,178.54 
เงินปันผล ต่อหน่วย (บาท) 1.65 1.00 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล (%) * 64.60 7.02 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล (%) ** 44.70 0.41 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 ชนิดสะสมมูลค่า (%) * 64.62 7.79 *** 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน 
 ชนิดสะสมมูลค่า (%) ** 44.70 (0.77) *** 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 ชนิดเพื่อการออม (%) * 0.80 **** N/A 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน 
 ชนิดเพื่อการออม (%) ** 1.05 **** N/A 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ดัชนีชี้วัด (Benchmark) 
  ดัชนี S&P 500 Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า  
 สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75  
  ดัชนี S&P 500 Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ  
 ผลตอบแทน ร้อยละ 25 
*** ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน - A ชนิดสะสมมูลค่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562   
 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
**** ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564  
 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

รายงานและวเิคราะหผ์ลการลงทนุของกองทนุเปดิเคยเูอสเอหุน้ทนุ
รอบระยะเวลา1พฤษภาคม2563ถงึวนัที่30เมษายน2564

 
ภาวะตลาด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาด  
ของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทำให้หลายประเทศออกมาตรการ
ควบคุมโรคและใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงปิดการเดินทางทั้งในและ
ระหว่างประเทศ นำไปสู่การหดตัวของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลกระทบที่รุนแรงที่สุด
เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 อาทิเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Global Manufacturing 
Purchasing Manager Index) ลงไปต่ำสุดที่ 42.4 จุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนที่จำนวน  
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง หลายประเทศจึงเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทางด้าน
ตลาดการเงินจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมาตรการทั้งทางการเงินและการคลังเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน โดยเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน รวมถึงการใช้จ่าย
ภาครัฐเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ รวมถึงดำเนินมาตรการ Unconventional Measures  
ที่หลากหลาย ได้แก่ การเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน การปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่ได้รับความ
เดือดร้อน การพักชำระหนี้ การสนับสนุนสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การกำกับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี อุปสงค์การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนยังฟื้นตัวได้ช้า 
ตลาดแรงงานยังอ่อนแอทั่วโลก ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง นำไปสู่
ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่สูงขึ้นในระยะต่อไป 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 
(Bottomed out) โดยการฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการปิดเมืองที่กลับมาเข้มงวดมาก
ขึ้นจากการติดเชื้อ COVID-19 รอบสอง (2nd Wave) ส่งผลให้หลายประเทศต้องหยุดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอีกครั้ง สะท้อนจากรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาด 
(Google Community Mobility Reports) ที่ฟื้นตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี คาดว่ามาตรการปิดเมือง
ในระยะหลังจะเป็นแบบเฉพาะที่มากกว่าในวงกว้าง ซึ่งจะมีผลต่อการหดตัวของกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจน้อยกว่าการปิดทั้งเมืองในช่วงแรก 
 สำหรับเศรษฐกิจโลกในในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จะยังได้รับผลกระทบจากการระบาด
ระลอกใหม่ในหลายประเทศ โดยแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยหลักเรื่อง  
ราคาน้ำมัน แต่อุปสงค์ที่แท้จริงและตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคง
ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคม 
2564 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0-0.25 
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และเปลี่ยนมาใช้กรอบเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 2 แทนการกำหนดตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 
และจะยังดำเนินมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (Quantitative Easing : QE) ไปอย่างน้อย
ถึงปี 2564 
 IMF ได้ปรับเพิ่มประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 6 ด้วยปัจจัย
สนับสนุนเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
และนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวทางเศราฐกิจจะมี  
ความแตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ ตามความรวดเร็วของการฉีดวัคซีน และขนาดของ
มาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญ 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley US 
Advantage Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ Morgan Stanley Investment Funds  
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Morgan Stanley 
Investment Management Inc.นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือ
เงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่าง
ประเทศ รวมทั้ง อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้  
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley US Advantage Fund ประมาณร้อยละ 
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 96.48 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก  
มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ระยะสั้น และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพ
คล่องของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 3.52 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 โดย
กองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 89.17 ของมูลค่า  
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ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 85.84 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่  
จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 อยู่ที่ 64.60% และ 19.46% ตามลำดับ เมื่อเปรียบ
เทียบกับดัชนีอ้างอิง S&P 500 Index (TR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยน ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 44.70% และ 14.87% ตามลำดับ โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการ
ดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง 19.9% และ 4.59% ในช่วงที่ผ่านมา 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการ
ดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 อยู่ที่ 69.57% และ 30.37%  
ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง S&P 500 Index (TR) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 45.98% และ 18.67% 
ตามลำดับ โดยกองทุนหลักมีค่าผันผวนเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  
อยู่ที่ 21.80% 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K USA Equity Fund-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 72.770.20
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 17.537.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 33.1213.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 34.819.33
*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 เมษายน 2564/Performance as of 30 Apr 2021

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.)

*17/09/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 42.4264.6220.884.632.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 24.9944.7028.8514.1213.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 29.2127.8424.9128.5226.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 28.3918.0414.0913.9914.58

Fund Performance of K USA Equity Fund-A(A)
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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

Fund Performance of K USA Equity Fund-A(A)
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K USA Equity Fund-A (D)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 72.8022.40-1.1228.170.4912.997.9537.960.16
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 17.5328.56-5.8319.0211.202.6214.0135.14-2.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 33.1214.4618.708.8113.2516.9812.1611.2111.22
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 34.8112.4416.896.8713.0915.8111.5911.2811.55
*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 เมษายน 2564/Performance as of 30 Apr 2021

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.)

*07/09/2012

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 19.4623.6427.1364.6020.894.652.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 14.8716.4318.0044.7028.8514.1213.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 17.7920.1124.3727.8424.9128.5226.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.9619.2023.1018.0414.0913.9914.58

Fund Performance of K USA Equity Fund-A (D)
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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

Fund Performance of K USA Equity Fund-A (D)
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75
• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

  Benchmark
   Benchmark is
• 75% of S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Index converted to Thai Baht on the calculation date.

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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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ไม่มี 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤศจกิายน  ถึงวนัที  เมษายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 58,602.88 0.53

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1,758.09 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 4,250.26 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 25.04 0.00

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 832.35 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 65,468.63 0.60

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที  เมษายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 91,837.44 1.07

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 2,755.12 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 6,742.86 0.08

ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense) 542.47 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 48.15 0.00

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 800.45 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 102,726.50 1.20

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด
 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  297,819,302.35 2.37 
 เงินฝาก   297,819,302.35 2.37  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  12,678,003,640.23 100.83 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยลงทุน  12,676,715,537.89 100.82 
  เงินฝาก  1,288,102.34 0.01  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (156,496,326.44) (1.24) 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  (156,496,326.44) (1.24)  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (245,669,188.22) (1.95)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  12,573,657,427.92 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):47.10%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  299,107,404.69 2.38 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 

1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha)  232,578,210.07 

2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon N/A A1,P-1  1,288,102.34 

   SA/NV 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha)  65,241,092.28 
  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร
ตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ของผู้ออก วัตถุประสงค์ ราคาตลาด %NAV กำหนด (netgain/
        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,811,616.00 0.02% 10 พ.ค. 2564 2,811,616.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,405,808.00) -0.01% 10 พ.ค. 2564 (1,405,808.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,405,808.00) -0.01% 10 พ.ค. 2564 (1,405,808.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (220,404.00) 0.00% 10 พ.ค. 2564 (220,404.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,112,272.00) -0.01% 10 พ.ค. 2564 (1,112,272.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 220,404.00 0.00% 10 พ.ค. 2564 220,404.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,081,408.00 0.01% 10 พ.ค. 2564 1,081,408.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,081,408.00) -0.01% 10 พ.ค. 2564 (1,081,408.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (816,896.00) -0.01% 10 พ.ค. 2564 (816,896.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกันความเสี่ยง (7,270,872.00) -0.06% 10 พ.ค. 2564 (7,270,872.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (609,404.00) 0.00% 10 พ.ค. 2564 (609,404.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 609,404.00 0.00% 10 พ.ค. 2564 609,404.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,877,020.00 0.02% 10 พ.ค. 2564 2,877,020.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 49,600.00 0.00% 7 มิ.ย. 2564 49,600.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 404,300.00 0.00% 7 มิ.ย. 2564 404,300.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,877,200.00) -0.05% 28 มิ.ย. 2564 (6,877,200.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกันความเสี่ยง 6,535,100.00 0.05% 28 มิ.ย. 2564 6,535,100.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 558,200.00 0.00% 28 มิ.ย. 2564 558,200.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 4,130,712.00 0.03% 19 ก.ค. 2564 4,130,712.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (205,600.00) 0.00% 19 ก.ค. 2564 (205,600.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 418,800.00 0.00% 19 ก.ค. 2564 418,800.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,600,400.00) -0.01% 19 ก.ค. 2564 (1,600,400.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,962,000.00) -0.03% 19 ก.ค. 2564 (3,962,000.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (12,414,000.00) -0.10% 19 ก.ค. 2564 (12,414,000.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 151,200.00 0.00% 19 ก.ค. 2564 151,200.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 228,200.00 0.00% 19 ก.ค. 2564 228,200.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564

 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ของผู้ออก วัตถุประสงค์ ราคาตลาด %NAV กำหนด (netgain/
        loss) 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,396,800.00) -0.02% 19 ก.ค. 2564 (2,396,800.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (4,608,646.81) -0.04% 16 ส.ค. 2564 (4,608,646.81) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (734,723.40) -0.01% 16 ส.ค. 2564 (734,723.40) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (92,161.70) 0.00% 16 ส.ค. 2564 (92,161.70) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 873,106.38 0.01% 16 ส.ค. 2564 873,106.38 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 968,191.49 0.01% 16 ส.ค. 2564 968,191.49 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 71,638.30 0.00% 16 ส.ค. 2564 71,638.30 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (5,228,842.55) -0.04% 16 ส.ค. 2564 (5,228,842.55) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (794,861.70) -0.01% 16 ส.ค. 2564 (794,861.70) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas Bank (Thai) AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 538,191.49 0.00% 16 ส.ค. 2564 538,191.49 

 Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,330,270.43 0.04% 13 ก.ย. 2564 5,330,270.43 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,972,978.72) -0.03% 13 ก.ย. 2564 (3,972,978.72) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (168,544.68) 0.00% 13 ก.ย. 2564 (168,544.68) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 330,755.32 0.00% 13 ก.ย. 2564 330,755.32 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,910,097.87 0.03% 13 ก.ย. 2564 3,910,097.87 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกันความเสี่ยง 266,710.64 0.00% 13 ก.ย. 2564 266,710.64 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 155,265.96 0.00% 13 ก.ย. 2564 155,265.96 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (586,391.49) 0.00% 4 ต.ค. 2564 (586,391.49) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (476,223.40) 0.00% 4 ต.ค. 2564 (476,223.40) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 43,404.26 0.00% 4 ต.ค. 2564 43,404.26 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 394,718.09 0.00% 18 ต.ค. 2564 394,718.09 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (5,733,617.02) -0.05% 18 ต.ค. 2564 (5,733,617.02) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,425,389.36 0.01% 18 ต.ค. 2564 1,425,389.36 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,731,659.57) -0.01% 1 พ.ย. 2564 (1,731,659.57) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,711,659.57) -0.02% 1 พ.ย. 2564 (2,711,659.57) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,693,659.57) -0.03% 1 พ.ย. 2564 (3,693,659.57) 
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน(ต่อ)
ข้อมูลณวันที่30เมษายน2564

 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ของผู้ออก วัตถุประสงค์ ราคาตลาด %NAV กำหนด (netgain/
        loss) 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,859,744.68) -0.01% 1 พ.ย. 2564 (1,859,744.68) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 306,555.32 0.00% 1 พ.ย. 2564 306,555.32 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (11,082,346.37) -0.09% 22 พ.ย. 2564 (11,082,346.37) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (18,059,200.67) -0.14% 22 พ.ย. 2564 (18,059,200.67) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (15,467,446.93) -0.12% 20 ธ.ค. 2564 (15,467,446.93) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกันความเสี่ยง (6,106,815.64) -0.05% 20 ธ.ค. 2564 (6,106,815.64) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,638,178.77) -0.05% 20 ธ.ค. 2564 (6,638,178.77) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (8,977,268.72) -0.07% 20 ธ.ค. 2564 (8,977,268.72) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (16,823,932.96) -0.13% 10 ม.ค. 2565 (16,823,932.96) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (11,317,094.97) -0.09% 10 ม.ค. 2565 (11,317,094.97) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (7,197,056.98) -0.06% 10 ม.ค. 2565 (7,197,056.98) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (888,075.98) -0.01% 7 ก.พ. 2565 (888,075.98) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank A ป้องกันความเสี่ยง (860,513.97) -0.01% 7 ก.พ. 2565 (860,513.97) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,543,027.93) -0.02% 7 ก.พ. 2565 (2,543,027.93) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (8,954,703.91) -0.07% 7 ก.พ. 2565 (8,954,703.91) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (10,312,541.90) -0.08% 7 ก.พ. 2565 (10,312,541.90) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,022,075.98) -0.01% 7 ก.พ. 2565 (1,022,075.98) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (999,675.98) -0.01% 7 ก.พ. 2565 (999,675.98) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (479,513.97) 0.00% 7 ก.พ. 2565 (479,513.97) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 282,833.52 0.00% 7 มี.ค. 2565 282,833.52 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,740,670.39 0.05% 7 มี.ค. 2565 5,740,670.39 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 30,033.52 0.00% 7 มี.ค. 2565 30,033.52 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 172,067.04 0.00% 7 มี.ค. 2565 172,067.04 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 297,033.52 0.00% 7 มี.ค. 2565 297,033.52 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,737,335.20 0.03% 7 มี.ค. 2565 3,737,335.20 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา  
ที่เหมาะสม 
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด  
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก  
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง  
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง  
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้  
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี   
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
 
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
 
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า 
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

 

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนMorganStanleyUSAdvantageFund,
IShares(USD)ซึ่งเป็นกองทุนหลักของK-USAและKUSARMF

ที่มา: ข้อมูลจาก Morgan Stanley US Advantage Fund, I Shares (USD)  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล) 
 

No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม น้ำหนักการลงทุน
   (%NAV)

 

1 Twitter Inc Communication Services 6.40 
2 Amazon.com Inc Consumer Cyclical 5.39 
3 Square Inc A Technology 5.36 
4 Twilio Inc A Communication Services 5.08 
5 Shopify Inc A Technology 5.07 
6 Intuitive Surgical Inc Healthcare 5.05 
7 Veeva Systems Inc Class A Healthcare 4.74 
8 Spotify Technology SA Communication Services 4.21 
9 Facebook Inc A Communication Services 3.44 
10 IAC/InterActiveCorp Ordinary Shares - New Communication Services 3.40 
11 Okta Inc A Technology 2.68 
12 Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A Technology 2.57 
13 Ecolab Inc Basic Materials 2.55 
14 ASML Holding NV ADR Technology 2.55 
15 Workday Inc Class A Technology 2.46 
16 Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 2.40 
17 Royalty Pharma PLC Class A Healthcare 2.38 
18 Zoom Video Communications Inc Communication Services 2.37 
19 Morgan Stanley Liq Funds Usd:0.000 - 2.33 
20 Heico Corp Class A Industrials 2.30 
21 Chewy Inc Consumer Cyclical 2.28 
22 Coupa Software Inc Technology 1.83 
23 Farfetch Ltd Class A Consumer Cyclical 1.81 
24 Activision Blizzard Inc Communication Services 1.65 
25 ServiceNow Inc Technology 1.59 
26 PayPal Holdings Inc Financial Services 1.58 
27 Match Group Inc Communication Services 1.57 
28 ZoomInfo Technologies Inc Ordinary Shares - Class A Technology 1.37 
29 S&P Global Inc Financial Services 1.21 
30 Sherwin-Williams Co Basic Materials 1.20 
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนMorganStanleyUSAdvantageFund,
IShares(USD)ซึ่งเป็นกองทุนหลักของK-USAและKUSARMF(ต่อ)

ที่มา: ข้อมูลจาก Morgan Stanley US Advantage Fund, I Shares (USD)  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล) 
 

No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม น้ำหนักการลงทุน
   (%NAV)

 

31 Martin Marietta Materials Inc Basic Materials 1.13 
32 Adyen NV Technology 1.10 
33 Danaher Corp Healthcare 1.07 
34 Zoetis Inc Class A Healthcare 1.03 
35 Roper Technologies Inc Industrials 0.96 
36 Avalara Inc Technology 0.96 
37 Take-Two Interactive Software Inc Communication Services 0.94 
38 Tyler Technologies Inc Technology 0.93 
39 Lululemon Athletica Inc Consumer Cyclical 0.91 
40 Ball Corp Consumer Cyclical 0.78 
41 Intercontinental Exchange Inc Financial Services 0.68 
42 Texas Pacific Land Corp Energy 0.64 
43 Royal Gold Inc Basic Materials 0.28 
44 CNH PUT @7.5700 EXP 30MAR2022 - 0.08 
45 CNH PUT @7.4494 EXP 06JAN2022 - 0.06 
46 Datadog Inc Class A Technology 0.05 
47 CNH PUT @7.6410 EXP 11NOV2021 - 0.02 
48 Cnh Put @7.9945 Exp 10sep2021 - 0.00 
49 Cnh Put @8.0600 Exp 23jul2021 - 0.00 
50 Cnh Put @8.4845 Exp 28may2021 - 0.00 
51 Net Other Assets - (0.16) 
52 Cash - (0.27) 
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
บาท/หน่วย 0.20 0.50 0.25 0.50 0.55 0.25 0.25 0.20 
วัน XD 31/01/56 30/04/56 31/10/56 31/01/57 31/7/57 31/10/57 2/2/58 30/4/58 
วันจ่ายเงินปันผล 14/02/56 14/05/56 14/11/56 13/02/57 14/8/57 14/11/57 13/2/58 14/5/58 
 
ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 15 16
บาท/หน่วย 0.25 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.35 0.20 
วัน XD 31/7/58 2/11/58 1/2/59 3/5/59 1/8/59 31/10/59 31/1/60 2/5/60 
วันจ่ายเงินปันผล 14/8/58 13/11/58 12/2/59 16/5/59 11/8/59 14/11/59 14/2/60 12/5/60 
 
ครั้งที่ 17 18 19 20 21 22 23 24
บาท/หน่วย 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 
วัน XD 31/7/60 31/10/60 31/1/61 30/4/61 31/7/61 31/10/61 31/1/62 30/4/62 
วันจ่ายเงินปันผล 11/8/60 14/11/60 14/2/61 14/5/61 14/8/61 14/11/61 14/2/62 14/5/62 
 
ครั้งที่ 25 26 27 28 29 30 31 32
บาท/หน่วย 0.25 0.20 0.30 0.25 0.35 0.30 0.50 0.50 
วัน XD 31/7/62 31/10/62 31/1/63 30/4/63 3/8/63 2/11/63 1/2/64 30/4/64 
วันจ่ายเงินปันผล 14/8/62 14/11/62 14/2/63 14/5/63 14/8/63 13/11/63 15/2/64 14/5/64 
 
ครั้งที่ รวม
บาท/หน่วย 9.20 
วัน XD 
วันจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคยเูอสเอหุน้ทนุ
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2563ถงึวนัที่30เมษายน2564

 
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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กองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคยูเอสเอหุ้นทุน 
ผู้จัดการกองทุนหลัก
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 
พีรกานต์ ศรีสุข 
วีรยา จุลมนต์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 




