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



กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2565

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	2565	ถึงวันท่ี	31	ตุล�คม	2565
 	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	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 หุน้ทุน   
(K USA Equity Fund : K-USA) 

 
การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน มีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี ้
 1. ชนิดสะสมมลูค่า : K-USA-A(A)  

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

ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 7 กันยายน 2555 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน 
 
นโยบายการลงทนุ  

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 จะเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

1) ตราสารหลักของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ  
2) มีรายได้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่เกิดข้ึนตามงบการเงิน หรือ มีรายได้ต่อปีส่วนใหญ่มาจากการ

ผลิตสินค้า การขาย หรือการบริการ ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ หรือ  
3) บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือมีส านักงานใหญ่หรือส านักงานหลักอยู่ในประเทศหรือภูมิภาค

นั้นๆ  
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 าสั่งซื้อขายในประเทศอื่นใดเป็นการเพ่ิมเติมได้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการส่ง
ค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวในประเทศอื่นใดนั้นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการ
จะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

ส าหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน 
ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. 

 
โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
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นอกจากน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น  
 

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (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  
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
K-USA-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
K-USA-A(D) กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของ
ก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล 
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
K-USA-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2565

	 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	31	ตุล�คม	2565	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	100		
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 29	 เมษ�ยน	2565	 ในขณะที่กองทุนมีก�รลงทุนในเงินฝ�ก	
มูลค่�ของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 ตร�ส�รหน้ีระยะส้ัน	 และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นก�รดำ�รง
สภ�พคล่องของกองทุน	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2565		คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	0	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	0	ณ	วันที่	29	เมษ�ยน	2565			
โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเส่ียงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	 86.20	 ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2565	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	87.60	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	29	เมษ�ยน	2565	
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนรอบระยะเวล�	1	 ปี	และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้
กองทนุ	ณ	วนัที	่31	ตลุ�คม	2565	อยู่ที	่-54.68%	และ	8.01%	ต�มลำ�ดบั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ดชันอ้ี�งองิ	S&P	500	Index	(TR)	ปรบัด้วยต้นทนุก�รป้องคว�มเสีย่งด้�นอตัร�แลกเปลีย่น	ทีม่ี
ผลตอบแทนอยูท่ี	่-11.74%	และ	12.47%	ต�มลำ�ดบั		โดยกองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิ
ง�นตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิในรอบระยะเวล�	1	ปี	42.94%	และตำ�่กว่�ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ	4.46%	ใน
ช่วงทีผ่่�นม�

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	 และผลตอบแทนจ�ก
ก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	3	ปี	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2565	อยู่ที่	-54.60%	และ	-3.51%	
ต�มลำ�ดับ	 ขณะที่ดัชนีอ้�งอิง	 S&P	 500	 Index	 (TR)	 มีผลตอบแทนอยู่ที่	 -14.61%	 และ	
10.21%	ต�มลำ�ดับ	โดยกองทุนหลักมีค่�ผันผวนเฉลี่ยระยะเวล�	3	ปี	ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2565	
อยู่ที่	32.49%
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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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -4.8772.770.20
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 33.4217.537.41
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.1733.1213.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.2534.819.33
*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 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*17/09/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -5.71-4.82-54.73-20.810.78-49.56
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 12.0612.15-11.74-3.16-3.38-15.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 39.8740.5757.2562.0753.2160.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 24.7025.1123.0025.4124.7024.27

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

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

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

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of
return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

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

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of
return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่� 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 ตุล�คม 2565

*		 ตัวชี้วัด

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

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	 เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	90%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อ

เทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

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

เทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	75%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณ

ผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -4.8772.8022.40-1.1228.170.4912.997.9537.960.16
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 33.4217.5328.56-5.8319.0211.202.6214.0135.14-2.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.1733.1214.4618.708.8113.2516.9812.1611.2111.22
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.2534.8112.4416.896.8713.0915.8111.5911.2811.55
*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 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*07/09/2012

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 8.018.361.05-4.78-54.68-20.760.85-49.50
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 12.4712.8510.8012.15-11.74-3.16-3.38-15.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 24.8925.0533.0340.5857.2762.0853.2460.92
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.4217.5021.5425.1123.0025.4124.7024.27

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

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

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

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of
return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

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

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of
return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่�ยเงินปันผล 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 ตุล�คม 2565

*		 ตัวชี้วัด

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

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

กับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

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

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

ผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด
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กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -6.30
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 18.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.10
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 12.51
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*21/04/2021

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -38.70-54.74-20.790.83-49.56
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.30-11.74-3.16-3.38-15.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 48.3457.2662.0853.2360.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 19.7723.0025.4124.7024.27

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

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

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

  Benchmark
   • From 8 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of 
return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
Prior to 8 July 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of
return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

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

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

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -6.30
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 18.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.10
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 12.51
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565/Performance as of 31 Oct 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*21/04/2021

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -38.70-54.74-20.790.83-49.56
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 0.30-11.74-3.16-3.38-15.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 48.3457.2662.0853.2360.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 19.7723.0025.4124.7024.27

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อก�รออม 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 ตุล�คม 2565

*		 ตัวชี้วัด

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

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

กับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

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

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

ผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน	ชนิดเพื่อก�รออม

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

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2565
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 7,230,068,740.68	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 	272,339,470.29	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 		228,060,000.00	
	 จ�กดอกเบี้ย	 		189,518.99	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 		118,777,414.46	
ลูกหนี้อื่น	 	 		7,056.60	
รวมสินทรัพย	์ 	7,849,442,201.02	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	834,859,391.54	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 		43,223,165.17	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 8,019,953.59	
หนี้สินอื่น	 	 	322,465.48	
รวมหนี้สิน	 	 	886,424,975.78	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 6,963,017,225.24	
 สินทรัพย์สุทธิ	 	
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 12,230,462,035.38	
กำ�ไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 		(1,560,573,532.83)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 	6,963,017,225.24		

 ประเภท สินทรัพย์สุทธิ จำ�นวนหน่วยลงทุน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

 ชนิดจ่�ยเงินปันผล 	 	4,629,211,541.54		 		427,491,901.4422		 		10.8287	
 ชนิดสะสมมูลค่� 	 	2,146,005,215.58		 	168,248,337.3597		 		12.7549	
 ชนิดเพื่อก�รออม 	 187,800,468.12		 		15,782,862.9671		 		11.8990	
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2565

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	 	 	 1,999.11	 298,755.87(USD)	 190,214.91(USD)	 7,230,068.74	 	100.00	
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 7,230,068.74	 	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 9,556,884,736.97 บ�ท)      7,230,068.74  100.00 
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กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2565 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้   
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 287,424.50	
										รวมร�ยได้	 287,424.50	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 45,559,026.78	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 1,138,975.59	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	1,518,634.32	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	60,997.79	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 	882,922.83	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	49,160,557.31	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 	(48,873,132.81)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(665,160,733.29)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(1,654,695,784.86)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	(150,609,438.00)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (538,169,458.83)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 		189,693,156.80	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	989,246,846.92	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (1,829,695,411.26)
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	(1,878,568,544.07)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	43,114.11	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	(1,878,611,658.18)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 270,953,709.68	 3.83

 เงินฝ�ก 	 270,953,709.68	 3.83

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 7,231,644,020.28	 103.86

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

	 	 หน่วยลงทุน	 7,230,068,740.68	 103.84

  เงินฝ�ก 1,575,279.60	 0.02

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (716,081,977.08)	 (10.28)

 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (716,081,977.08)	 (10.28)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 176,501,472.36	 2.53

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 6,963,017,225.24 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 10.17%
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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	 	 272,528,989.28	 3.91	
	 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)	 	 267,745,093.65
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1	 	 1,575,279.60
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 3,208,616.03

                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	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (13,672,500.00)	 -0.20%	 3	พ.ย.	2565	 (13,672,500.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,838,000.00)	 -0.13%	 3	พ.ย.	2565	 (8,838,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,246,000.00)	 -0.08%	 3	พ.ย.	2565	 (5,246,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,926,000.00	 0.07%	 7	พ.ย.	2565	 4,926,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 13,685,000.00	 0.20%	 7	พ.ย.	2565	 13,685,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,865,000.00	 0.08%	 7	พ.ย.	2565	 5,865,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,706,000.00	 0.04%	 7	พ.ย.	2565	 2,706,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,926,000.00)	 -0.07%	 7	พ.ย.	2565	 (4,926,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,831,000.00)	 -0.07%	 7	พ.ย.	2565	 (4,831,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,831,000.00	 0.07%	 7	พ.ย.	2565	 4,831,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,833,400.00)	 -0.07%	 7	พ.ย.	2565	 (4,833,400.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (22,347,500.00)	 -0.32%	 7	พ.ย.	2565	 (22,347,500.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 13,408,500.00	 0.19%	 7	พ.ย.	2565	 13,408,500.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 311,500.00	 0.00%	 7	พ.ย.	2565	 311,500.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,024,000.00	 0.04%	 7	พ.ย.	2565	 3,024,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 6,690,000.00	 0.10%	 7	พ.ย.	2565	 6,690,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (48,340,000.00)	 -0.69%	 7	พ.ย.	2565	 (48,340,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (34,125,000.00)	 -0.49%	 7	พ.ย.	2565	 (34,125,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,684,838.71	 0.04%	 19	ธ.ค.	2565	 2,684,838.71
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,027,258.06	 0.06%	 19	ธ.ค.	2565	 4,027,258.06
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (15,759,358.06)	 -0.23%	 19	ธ.ค.	2565	 (15,759,358.06)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (10,790,238.71)	 -0.15%	 19	ธ.ค.	2565	 (10,790,238.71)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,683,838.71)	 -0.17%	 19	ธ.ค.	2565	 (11,683,838.71)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,130,238.71)	 -0.16%	 19	ธ.ค.	2565	 (11,130,238.71)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,241,419.35)	 -0.08%	 19	ธ.ค.	2565	 (5,241,419.35)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 635,838.71	 0.01%	 19	ธ.ค.	2565	 635,838.71
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (302,761.29)	 0.00%	 19	ธ.ค.	2565	 (302,761.29)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,241,419.35	 0.08%	 19	ธ.ค.	2565	 5,241,419.35
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 13,660,306.45	 0.20%	 9	ม.ค.	2566	 13,660,306.45
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 13,660,306.45	 0.20%	 9	ม.ค.	2566	 13,660,306.45
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (27,320,612.90)	 -0.39%	 9	ม.ค.	2566	 (27,320,612.90)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (71,106,532.26)	 -1.02%	 9	ม.ค.	2566	 (71,106,532.26)
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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	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,705,435.48)	 -0.07%	 9	ม.ค.	2566	 (4,705,435.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,766,935.48)	 -0.07%	 9	ม.ค.	2566	 (4,766,935.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,825,870.97)	 -0.13%	 9	ม.ค.	2566	 (8,825,870.97)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,825,870.97	 0.13%	 9	ม.ค.	2566	 8,825,870.97
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,775,935.48)	 -0.07%	 9	ม.ค.	2566	 (4,775,935.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (4,854,935.48)	 -0.07%	 9	ม.ค.	2566	 (4,854,935.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 11,859,354.84	 0.17%	 9	ม.ค.	2566	 11,859,354.84
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,467,177.42	 0.02%	 9	ม.ค.	2566	 1,467,177.42
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (12,819,380.90)	 -0.18%	 6	ก.พ.	2566	 (12,819,380.90)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (65,256,404.49)	 -0.94%	 6	ก.พ.	2566	 (65,256,404.49)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,096,095.51)	 -0.02%	 6	ก.พ.	2566	 (1,096,095.51)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,653,426.97)	 -0.02%	 6	ก.พ.	2566	 (1,653,426.97)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,046,080.90)	 -0.12%	 6	ก.พ.	2566	 (8,046,080.90)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (168,699,370.79)	 -2.42%	 13	มี.ค.	2566	 (168,699,370.79)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (31,096,629.21)	 -0.45%	 3	เม.ย.	2566	 (31,096,629.21)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,328,757.30)	 -0.11%	 3	เม.ย.	2566	 (7,328,757.30)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	Plc.	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (35,156,507.87)	 -0.50%	 3	เม.ย.	2566	 (35,156,507.87)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,770,757.30)	 -0.11%	 3	เม.ย.	2566	 (7,770,757.30)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (17,023,043.48)	 -0.24%	 8	พ.ค.	2566	 (17,023,043.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Pcl.	 AAA	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,503,608.70)	 -0.04%	 8	พ.ค.	2566	 (2,503,608.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (18,386,086.96)	 -0.26%	 8	พ.ค.	2566	 (18,386,086.96)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Pcl.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (24,057,717.39)	 -0.35%	 12	มิ.ย.	2566	 (24,057,717.39)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (3,058,543.48)	 -0.04%	 12	มิ.ย.	2566	 (3,058,543.48)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,258,695.65)	 -0.16%	 3	ก.ค.	2566	 (11,258,695.65)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,839,569.57)	 -0.03%	 3	ก.ค.	2566	 (1,839,569.57)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (8,661,847.83)	 -0.12%	 3	ก.ค.	2566	 (8,661,847.83)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (11,595,347.83)	 -0.17%	 3	ก.ค.	2566	 (11,595,347.83)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (23,925,358.70)	 -0.34%	 7	ส.ค.	2566	 (23,925,358.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (26,719,358.70)	 -0.38%	 7	ส.ค.	2566	 (26,719,358.70)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,351,332.61)	 -0.03%	 7	ส.ค.	2566	 (2,351,332.61)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (16,131,956.52)	 -0.23%	 11	ก.ย.	2566	 (16,131,956.52)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,268,043.48	 0.02%	 11	ก.ย.	2566	 1,268,043.48
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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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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) 45,559.03 0.65

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1,138.98 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 1,518.63 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 987.03 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 49,203.67 0.70

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

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	 35
บ�ท/หน่วย	 	 0.35	 0.30	 0.50	 0.50	 0.40	 0.40	 0.20

วัน XD	 	3/8/63	 2/11/63	 1/2/64	 30/4/64	 2/8/64	 2/11/64	 31/1/65

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/8/63	 13/11/63	 15/2/64	 14/5/64	 13/8/64	 12/11/64	 14/2/65

ครั้งที	่ 	 รวม
บ�ท/หน่วย	 	 10.20

วัน XD  

วันจ่�ยเงินปันผล 
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2565

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

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

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

    





รายงานประจำป 
กองทุนเปดเค ยูเอสเอ หุนทุน (K-USA) 
สำหรบัระยะเวลาต้ังแตวนัที ่1 พฤษภาคม 2564 
ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
(K USA Equity Fund : K-USA) 

 
°“√·∫àß™π‘¥Àπà«¬≈ß∑ÿπ ¡’∑—ÈßÀ¡¥ 3 ™π‘¥ ¥—ßπ’È 
 1. ™π‘¥ – ¡¡Ÿ≈§à“ : K-USA-A(A) 
 2. ™π‘¥®à“¬‡ß‘πªíπº≈ : K-USA-A(D) 
 3. ™π‘¥‡æ◊ËÕ°“√ÕÕ¡ : K-USA-SSF 
ª√–‡¿∑°Õß∑ÿπ ë °Õß∑ÿπ√«¡μ√“ “√∑ÿπ 
 ë °Õß∑ÿπ√«¡øï¥‡¥Õ√å (Feeder Fund) 
 ë °Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë‡πâπ≈ß∑ÿπ·∫∫¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßμà“ßª√–‡∑» 
Õ“¬ÿ‚§√ß°“√ ‰¡à°”Àπ¥ 
«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπ 7 °—π¬“¬π 2555 
√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 1 æƒ…¿“§¡ › 30 ‡¡…“¬π 
 
π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ 
 °Õß∑ÿπ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë‡πâπ≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπμà“ßª√–‡∑» §◊Õ °Õß∑ÿπ Morgan 
Stanley US Advantage Fund (°Õß∑ÿπÀ≈—°) „πÕ—μ√“ à«π‚¥¬‡©≈’Ë¬√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’‰¡àπâÕ¬
°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπ ´÷Ëß≈ß∑ÿπ à«π„À≠à„πμ√“ “√∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑
 À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 70 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ·≈–Õ“®≈ß∑ÿπ„π
μ√“ “√∑ÿπÕ◊Ëπ„¥∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑ À√—∞Õ‡¡√‘°“‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 30 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß
∑ÿπ ∑—Èßπ’È °“√π—∫«à“μ√“ “√‡ªìπ¢Õßª√–‡∑» (√«¡∂÷ßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“) À√◊Õ¿Ÿ¡‘¿“§„¥π—Èπ ®–
‡ªìπ‰ªμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßμàÕ‰ªπ’È 

1) μ√“ “√À≈—°¢Õß∫√‘…—∑¡’°“√´◊ÈÕ¢“¬„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å¢Õßª√–‡∑»À√◊Õ¿Ÿ¡‘¿“§π—ÈπÊ À√◊Õ 
2) ¡’√“¬‰¥â°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμ“¡ß∫°“√‡ß‘π À√◊Õ ¡’√“¬‰¥âμàÕªï à«π„À≠à¡“

®“°°“√º≈‘μ ‘π§â“ °“√¢“¬ À√◊Õ°“√∫√‘°“√ „πª√–‡∑»À√◊Õ¿Ÿ¡‘¿“§π—ÈπÊ À√◊Õ 
3) ∫√‘…—∑¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¿“¬„μâ°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¡’ ”π—°ß“π„À≠àÀ√◊Õ ”π—°ß“πÀ≈—°Õ¬Ÿà„πª√–‡∑»

À√◊Õ¿Ÿ¡‘¿“§π—ÈπÊ  
 °Õß∑ÿπÀ≈—°‡ªìπ°Õß∑ÿπ„π°≈ÿà¡¢Õß Morgan Stanley Investment Funds ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥
μ—Èß„πª√–‡∑»≈—°‡´¡‡∫‘√å° ‚¥¬∫√‘…—∑®—¥°“√®– àß§” —Ëß´◊ÈÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—°‰ª∑’Ë
ª√–‡∑» ‘ß§‚ª√å ´÷Ëßª√–‡∑» ‘ß§‚ª√å®– àß§” —Ëß´◊ÈÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‰ª¬—ßª√–‡∑»
≈—°‡´¡‡∫Õ√å°μàÕ‰ª °Õß∑ÿπÀ≈—°®–≈ß∑ÿπ„π√Ÿª¢Õß °ÿ≈‡ß‘π¥Õ≈≈“√å À√—∞Õ‡¡√‘°“ (USD) ‡ªìπ °ÿ≈
‡ß‘πÀ≈—° ∑—Èßπ’È ªí®®ÿ∫—π°Õß∑ÿπÀ≈—°‡ πÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ„πÀ≈“¬ª√–‡∑» ‡™àπ Õ—ß°ƒ… Ω√—Ëß‡»  
‡¬Õ√¡—π ‰μâÀ«—π ŒàÕß°ß ‡ªìπμâπ „πÕπ“§μÀ“°°Õß∑ÿπÀ≈—°¥—ß°≈à“« “¡“√∂ àß§” —Ëß´◊ÈÕ¢“¬„π
ª√–‡∑»Õ◊Ëπ„¥‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∫√‘…—∑®—¥°“√¢Õ ß«π ‘∑∏‘„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√ àß§” —Ëß´◊ÈÕ¢“¬



Àπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—°¥—ß°≈à“«„πª√–‡∑»Õ◊Ëπ„¥π—ÈππÕ°‡Àπ◊Õ®“°ª√–‡∑» ‘ß§‚ª√å ·≈–/À√◊Õ
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °ÿ≈‡ß‘πÀ≈—° „π¿“¬À≈—ß°Á‰¥â ‚¥¬∂◊Õ«à“‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ·≈â« 
´÷Ëß∫√‘…—∑®—¥°“√®–§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªìπ ”§—≠ ‚¥¬∫√‘…—∑®—¥°“√®–ª√–°“»„Àâ 
ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ∑√“∫∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 30 «—π ºà“π∑“ß‡«Á∫‰´μå¢Õß∫√‘…—∑
®—¥°“√ 
  ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„πμà“ßª√–‡∑» °Õß∑ÿπÕ“®æ‘®“√≥“≈ß∑ÿπ„πÀ√◊Õ¡’‰«â´÷Ëß
μ√“ “√·ÀàßÀπ’ÈÀ√◊Õ‡ß‘πΩ“° À√◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„πμà“ßª√–‡∑»∑’Ë ‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ 
°.≈.μ. 
  ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ„πª√–‡∑» °Õß∑ÿπÕ“®≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë‡ πÕ¢“¬„πª√–‡∑» ‰¥â·°à 
μ√“ “√∑ÿπ μ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ μ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° À√◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„πμà“ß
ª√–‡∑»∑’Ë‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ. 
 ‚¥¬„π ¿“«°“√≥åª°μ‘ °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„π —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß 
¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 75 ¢Õß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑» Õ¬à“ß‰√°Á¥’ 
„π°√≥’∑’Ë ¿“«°“√≥å‰¡àª°μ‘°Õß∑ÿπÕ“®æ‘®“√≥“ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ßμ“¡¥ÿ≈æ‘π‘®¢ÕßºŸâ®—¥°“√
°Õß∑ÿπ ‚¥¬Õ“®ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 90 ¢Õß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π
≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑» À√◊ÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬ππâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 75 ¢Õß¡Ÿ≈§à“
‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑» 
 πÕ°®“°π’È °Õß∑ÿπ®–‰¡à≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑’Ë¡’≈—°…≥–¢Õß —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“·Ωß 
(Structured Notes) √«¡∂÷ßÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë‰¡à¡’°“√ ◊́ÈÕ¢“¬„πμ≈“¥ (unlisted) μ√“ “√Àπ’È∑’Ë¡’Õ—π¥—∫
§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕμË”°«à“∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (non › investment grade) ·≈–μ√“ “√Àπ’È∑’Ë 
‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ (Unrated Securities) Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °Õß∑ÿπÕ“®¡’‰«â´÷Ëß
μ√“ “√Àπ’È∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕμË”°«à“∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â ‡©æ“–°√≥’∑’Ëμ√“ “√Àπ’Èπ—Èπ‰¥â√—∫
°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (Investment grade) ¢≥–∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπ‡∑à“π—Èπ 
 °Õß∑ÿπÀ≈—°Õ“®≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë‰¡à¡’°“√´◊ÈÕ¢“¬„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (unlisted) μ√“ “√
Àπ’È∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕμË”°«à“∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (Non › investment grade) ·≈–μ√“ “√
Àπ’È∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ (Unrated Securities) „πÕ—μ√“ à«π∑’Ë¡“°°«à“√âÕ¬≈– 
15 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—° Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ „π°√≥’∑’Ë°Õß∑ÿπÀ≈—°≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å¥—ß
°≈à“«¡“°°«à“√âÕ¬≈– 15 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—° ∫√‘…—∑®—¥°“√®–ª√—∫≈¥ —¥ à«π°“√
≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπÀ≈—°¥—ß°≈à“« ‡æ◊ËÕ„ÀâÕ—μ√“ à«π°“√≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë ‰¡à¡’°“√´◊ÈÕ¢“¬„πμ≈“¥ 
(unlisted) μ√“ “√Àπ’È∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕμË”°«à“∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (Non › investment 
grade) ·≈–μ√“ “√Àπ’È∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ (Unrated Securities) ¡’Õ—μ√“ à«π
‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 15 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
 



π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 
 °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„π —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‰¡àπâÕ¬
°«à“√âÕ¬≈– 75 ¢Õß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑» 
 
π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
K-USA-A(A) ¡’π‚¬∫“¬‰¡à®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
K-USA-A(D) °Õß∑ÿπ¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈ªï≈–‰¡à‡°‘π 4 §√—Èß ‚¥¬®à“¬„πÕ—μ√“‰¡à‡°‘π 
√âÕ¬≈– 100 ¢Õß°”‰√ – ¡À√◊Õ°”‰√ ÿ∑∏‘ ‡¡◊ËÕ°Õß∑ÿπ√«¡¡’°”‰√ – ¡À√◊Õ¡’°”‰√ ÿ∑∏‘ 
„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’∑’Ë®–®à“¬‡ß‘πªíπº≈ ∑—Èßπ’È μ“¡∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡ 
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¥—ß°≈à“«®–μâÕß‰¡à∑”„Àâ°Õß∑ÿπ√«¡¡’º≈¢“¥∑ÿπ – ¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 
„πß«¥∫—≠™’∑’Ë¡’°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈π—Èπ 
K-USA-SSF ¡’π‚¬∫“¬‰¡à®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 
ºŸâ¥Ÿ·≈º≈ª√–‚¬™πå 
∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 
π“¬∑–‡∫’¬π 
∫¡®. ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ 



°“√·°â‰¢¢âÕºŸ°æ—π ”À√—∫°Õß∑ÿπ∑’Ë¡’√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’  ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 
 
ª√—∫ª√ÿß∑’ËÕ¬Ÿà∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ÷́Ëß‡ªìπºŸâ π—∫ πÿπ°“√¢“¬À√◊Õ√—∫´◊ÈÕ§◊π„Àâ‡ªìπ
ªí®®ÿ∫—π (¡’º≈∫—ß§—∫„™â«—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2564) 
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 √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠ 
 
 ªï 2564/2565 ªï 2563/2564 
 «—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2564 «—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2563 
  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2564  
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ (∫“∑) 8,706,196,634.63 12,573,657,427.92 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑)  
 ™π‘¥®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 13.6641 24.1218 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 
 ™π‘¥ – ¡¡Ÿ≈§à“ 16.1053 27.2041 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 
 ™π‘¥‡æ◊ËÕ°“√ÕÕ¡ 15.0207 25.3798 
°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) „π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 
 ®“°°“√¥”‡π‘πß“π (∫“∑) (5,011,269,958.92) 3,459,636,275.15 
‡ß‘πªíπº≈ μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 1.00 1.65 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ 
 ™π‘¥®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (%) * (40.77) 64.60 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π 
 ™π‘¥®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (%) ** 2.66 44.70 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ 
 ™π‘¥ – ¡¡Ÿ≈§à“ (%) * (40.79) 64.62 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π 
 ™π‘¥ – ¡¡Ÿ≈§à“ (%) ** 2.66 44.70 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ 
 ™π‘¥‡æ◊ËÕ°“√ÕÕ¡ (%) * (40.81) 0.80 *** 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π 
 ™π‘¥‡æ◊ËÕ°“√ÕÕ¡ (%) ** 2.66 1.05 *** 
 
* „™â¢âÕ¡Ÿ≈«—π∑”°“√ ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 
**  ¥—™π’™’È«—¥ (Benchmark) 
  ¥—™π’ S&P 500 Index ª√—∫¥â«¬μâπ∑ÿπ°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π ‡æ◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫§à“ 
  °ÿ≈‡ß‘π∫“∑ ≥ «—π∑’Ë§”π«≥º≈μÕ∫·∑π √âÕ¬≈– 75  
  ¥—™π’ S&P 500 Index ª√—∫¥â«¬Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡æ◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫§à“ °ÿ≈‡ß‘π∫“∑ ≥ «—π∑’Ë§”π«≥ 
 º≈μÕ∫·∑π √âÕ¬≈– 25 
*** º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ ™π‘¥‡æ◊ËÕ°“√ÕÕ¡ ‡√‘Ë¡μ—Èß·μà«—π∑’Ë 21 ‡¡…“¬π 2564 
 ∂÷ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2564 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

√“¬ß“π·≈–«‘‡§√“–Àåº≈°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 æƒ…¿“§¡ 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 

 
¿“«–μ≈“¥ 
 „π™à«ß§√÷Ëßªï·√°¢Õßªï 2564 ‡»√…∞°‘®‚≈°¬—ß§ß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√√–∫“¥ COVID-19 
√–≈Õ°„À¡à„πÀ≈“¬ª√–‡∑» ‚¥¬·¡â«à“Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ®–ª√—∫μ—«‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ·≈â«®“°ªí®®—¬À≈—°‡√◊ËÕß
√“§“πÈ”¡—π ·μàÕÿª ß§å∑’Ë·∑â®√‘ß·≈–μ≈“¥·√ßß“π¬—ß§ß‡ª√“–∫“ß ∑”„Àâ∏π“§“√°≈“ß∑—Ë«‚≈°¬—ß§ß
¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π·∫∫ºàÕπ§≈“¬·≈–¿“§√—∞„Àâ°“√ π—∫ πÿπ∑“ß°“√§≈—ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
‚¥¬‡»√…∞°‘®¢Õß°≈ÿà¡ª√–‡∑»æ—≤π“·≈â«øóôπμ—«Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡√Á«°«à“°≈ÿà¡ª√–‡∑»°”≈—ß
æ—≤π“π”‚¥¬ À√—∞  –∑âÕπ‰¥â®“°¥—™π’¿“§°“√º≈‘μ∑’Ëª√—∫μ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑—Èß¿“§Õÿμ “À°√√¡·≈–¿“§
∫√‘°“√ ·≈–Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë‡√àßμ—« Ÿß¢÷Èπ®“°°“√∑¬Õ¬‡ªî¥‡¡◊Õß·≈–√“§“æ≈—ßß“π∑’Ëª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ 
ª√–°Õ∫°—∫°“√‡√àß©’¥«—§´’π‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ·≈–°“√ª√—∫μ—«‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ¢ÕßÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕπ’È
 √â“ß§«“¡°—ß«≈·°àμ≈“¥°“√‡ß‘π«à“∏π“§“√°≈“ß À√—∞Õ“®®–æ‘®“√≥“ª√—∫≈¥°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬
°“√‡ß‘πºàÕπ§≈“¬‡√Á«°«à“∑’Ë§“¥  √â“ß·√ß°¥¥—πμàÕÀÿâπ°≈ÿà¡ Growth ·≈– √â“ß§«“¡º—πº«π·°à
μ≈“¥Àÿâπ‚¥¬√«¡∑—Ë«‚≈° 
 πÕ°®“°π’È ‚≈°‰¥â‡º™‘≠°—∫ COVID  “¬æ—π∏ÿå Delta ∑’Ë¡’Õ—μ√“°“√·æ√à√–∫“¥Õ¬à“ß√ÿπ·√ß
·≈–√«¥‡√Á«„π™à«ßμâπ‰μ√¡“ ∑’Ë 3 ·≈–°“√°≈“¬æ—π∏ÿå‰«√—  “¬æ—π∏ÿå Omicron „π™à«ß‰μ√¡“ ∑’Ë 4 
∑”„Àâ∫“ßª√–‡∑»μâÕß¥”‡π‘π¡“μ√°“√‡¢â¡ß«¥Õ’°§√—Èß ´÷Ëß àßº≈°√–∑∫μàÕ¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
‡ªìπÀ≈—° ¥—™π’°“√º≈‘μ¿“§Õÿμ “À°√√¡∑—Ë«‚≈°‰¥â√—∫º≈°√–∑∫À≈—°®“°ªí≠À“Àà«ß‚ à́Õÿª∑“π 
°“√¢π àß∑’Ë≈à“™â“ ·≈–ªí≠À“μâπ∑ÿπ°“√º≈‘μ∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ¢≥–∑’Ë¥—™π’¿“§∫√‘°“√∑¬Õ¬øóôπμ—«®“°
¡“μ√°“√§«∫§ÿ¡∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â¡ß«¥¡“°‡∑à“°—∫°“√·æ√à√–∫“¥„π√Õ∫·√° ·≈–§«“¡§◊∫Àπâ“¢Õß°“√
·®°®à“¬«—§ ’́π∑”„Àâ°“√‡ªî¥‡¡◊Õß∑”‰¥â°«â“ß¢÷Èπ Õ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß∑’Ë √â“ß§«“¡º—πº«π„Àâ°—∫μ≈“¥
°“√‡ß‘π∑—Ë«‚≈°„π™à«ß√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“ „π™à«ßª≈“¬√Õ∫ªï∫—≠™’‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å§«“¡¢—¥·¬âß∑“ß
¿Ÿ¡‘√—∞»“ μ√å√–À«à“ß√— ‡´’¬·≈–¬Ÿ‡§√π πÕ°®“°®–∑”„Àâ√“§“πÈ”¡—π‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπªí®®—¬À≈—°
°¥¥—π„ÀâÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß¬“«π“π°«à“∑’Ë§“¥·≈â« ¬—ß √â“ß§«“¡º—πº«πμàÕμ≈“¥°“√‡ß‘π
∑—Ë«‚≈°Õ’°¥â«¬ 
 ‚¥¬√«¡‡π◊ËÕß®“°‡»√…∞°‘® À√—∞¬—ß§ß‡μ‘∫‚μ‰¥â¥’ ª√–°Õ∫°—∫μ≈“¥·√ßß“π∑’‡¢â“„°≈â°“√ 
®â“ßß“π‡μÁ¡Õ—μ√“ (Full Employment) ·≈–‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë‡√‘Ë¡‡ªìπªí®®—¬À≈—ß®“°∑’Ë√— ‡™’¬∫ÿ°¬Ÿ‡§√π 
 àßº≈„Àâ∏π“§“√°≈“ß À√—∞¡’∑à“∑’ª√—∫¢÷Èπ¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬·≈–À¬ÿ¥°“√∑” Quantitative Easing 
 àßº≈„ÀâÀÿâπ Growth ∂Ÿ°‡∑¢“¬μ—Èß·μà™à«ßª≈“¬ªï 2564 ‚¥¬‡©æ“–Àÿâπ°≈ÿà¡ Technology ·≈– 
Consumer Discretionary  ”À√—∫·π«‚πâ¡°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡„π√–¬–∂—¥‰ª 
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®–øóôπμ—«‰¥â¥’·μà‰¡à‡∑à“°—∫„πªï∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬·¡â®–¬—ß¢¬“¬μ—«‰¥â·μà®–‡ªìπÕ—μ√“∑’Ë™–≈Õ≈ß (Õ—μ√“
°“√¢¬“¬μ—«ºà“π®ÿ¥ Ÿß ÿ¥‰ª·≈â« ”À√—∫  À√—∞œ ®’π ·≈–¬ÿ‚√ª) ·≈–®–‡ªìπÕ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ·∫∫
ª°μ‘¡“°¢÷Èπ (Growth Normalization) 
 ∑—Èßπ’È „π™à«ß√Õ∫ªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“π—Èπ¥—™π’ S&P 500 ¡’°“√ª√—∫μ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 0.20 
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡Àÿâπ°≈ÿà¡ Growth ∂Ÿ°‡∑¢“¬Õ¬à“ßÀπ—°μ—Èß·μàª≈“¬ªï 2564 ‚¥¬¥—™π’ Nasdaq 
Composite ¡’°“√ª√—∫μ—«≈ßÕ¬≈– -11.05 μ—Èß·μà‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2564 ∂÷ß ‘Èπ√Õ∫ªï∫—≠™’ 
 
§«“¡‡ÀÁπ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡ 
 °Õß∑ÿπ¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–π”‡ß‘π‰ª≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß¡Ÿ≈§à“ 
∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ‚¥¬®–‡πâπ≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ Morgan Stanley US 
Advantage Fund (°Õß∑ÿπÀ≈—°) ÷́Ëß¡’π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡ÿàß≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑ÿπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»
 À√—∞Õ‡¡√‘°“ ∑—Èßπ’È °Õß∑ÿπÀ≈—°‡ªìπ°Õß∑ÿπ„π°≈ÿà¡¢Õß Morgan Stanley Investment Funds 
∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥μ—Èß„πª√–‡∑»≈—°‡´¡‡∫Õ√å° ´÷Ëß®—¥μ—Èß·≈–®—¥°“√‚¥¬ Morgan Stanley 
Investment Management Inc.πÕ°®“°π’È °Õß∑ÿπÕ“®≈ß∑ÿπ„πÀ√◊Õ¡’‰«â´÷Ëß μ√“ “√·ÀàßÀπ’ÈÀ√◊Õ
‡ß‘πΩ“° À√◊Õ≈ß∑ÿπ„πÀ√◊Õ¡’‰«â ÷́ËßÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„πμà“ßª√–‡∑»∑’Ë ‰¡à¢—¥μàÕ°ÆÀ¡“¬ 
°.≈.μ. ∑—Èßπ’È „π ¿“«°“√≥åª°μ‘ °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„π —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß
¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‚¥¬‡©≈’Ë¬„π√Õ∫ªï∫—≠™’ ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 75 ¢Õß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ 
„πμà“ßª√–‡∑» √«¡∑—Èß Õ“®≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë‰¡à¡’°“√ ◊́ÈÕ¢“¬„πμ≈“¥ (unlisted) μ√“ “√Àπ’È∑’Ë
¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕμË”°«à“∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (non › investment grade) ·≈–μ√“ “√Àπ’È∑’Ë
‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ (Unrated Securities) ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 15 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π
 ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °Õß∑ÿπ®–‰¡à≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑’Ë¡’≈—°…≥–¢Õß —≠≠“ ◊́ÈÕ¢“¬≈à«ß
Àπâ“·Ωß (Structured Notes) 
 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫∫—≠™’ªí®®ÿ∫—π‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫√Õ∫∫—≠™’°àÕπÀπâ“ 
 °Õß∑ÿπ¡’°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ Morgan Stanley US Advantage Fund ª√–¡“≥ 
√âÕ¬≈– 100 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ≥ «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2565 ‡∑’¬∫°—∫ —¥ à«πª√–¡“≥ 
√âÕ¬≈– 100 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2564 „π¢≥–∑’Ë°Õß∑ÿπ¡’°“√≈ß∑ÿπ 
„π‡ß‘πΩ“° ¡Ÿ≈§à“¢Õß —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“ μ√“ “√Àπ’È√–¬– —Èπ ·≈– ‘π∑√—æ¬åÕ◊ËπÊ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√
¥”√ß ¿“æ§≈àÕß¢Õß°Õß∑ÿπ ≥ «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2565 §‘¥‡ªìπÕ—μ√“ à«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 0 
¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 0 ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 
2564 ‚¥¬°Õß∑ÿπ¡’°“√∑” —≠≠“ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 87.60 ¢Õß
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ≥ «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2565 ‡∑’¬∫°—∫ —¥ à«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 89.17 ¢Õß
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2564 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ 
 °Õß∑ÿπ¡’º≈μÕ∫·∑π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï ·≈–º≈μÕ∫·∑π®“°°“√¥”‡π‘πß“πμ—Èß·μà®—¥μ—Èß
°Õß∑ÿπ ≥ «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2565 Õ¬Ÿà∑’Ë -40.77% ·≈– 11.09% μ“¡≈”¥—∫ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
¥—™π’Õâ“ßÕ‘ß S&P 500 Index (TR) ª√—∫¥â«¬μâπ∑ÿπ°“√ªÑÕß§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 
∑’Ë¡’º≈μÕ∫·∑πÕ¬Ÿà∑’Ë 2.66% ·≈– 13.54% μ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬°Õß∑ÿπ¡’º≈μÕ∫·∑π®“° 
°“√¥”‡π‘πß“πμË”°«à“¥—™π’Õâ“ßÕ‘ß 43.43% ·≈–2.45% „π™à«ß∑’Ëºà“π¡“ 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—° 
 °Õß∑ÿπÀ≈—°¡’º≈μÕ∫·∑π®“°°“√¥”‡π‘πß“π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï ·≈–º≈μÕ∫·∑π®“°°“√
¥”‡π‘πß“π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 3 ªï ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 Õ¬Ÿà∑’Ë -40.33% ·≈– 3.37% 
μ“¡≈”¥—∫ ¢≥–∑’Ë¥—™π’Õâ“ßÕ‘ß S&P 500 Index (TR) ¡’º≈μÕ∫·∑πÕ¬Ÿà∑’Ë 0.21% ·≈– 13.84% 
μ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬°Õß∑ÿπÀ≈—°¡’§à“º—πº«π‡©≈’Ë¬√–¬–‡«≈“ 3 ªï ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 
Õ¬Ÿà∑’Ë 27.64% 
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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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -4.8772.770.20

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 33.4217.537.41

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.1733.1213.60

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.2534.819.33

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*17/09/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.90-40.79-43.08-18.49-36.30

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 15.972.66-8.92-7.51-12.53

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 34.1540.7852.1954.9359.27

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 24.5816.5820.4223.6522.52

  ตัวชี้วัด

   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพือ่เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75

• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -4.8772.8022.40-1.1228.170.4912.997.9537.960.16

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 33.4217.5328.56-5.8319.0211.202.6214.0135.14-2.16

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.1733.1214.4618.708.8113.2516.9812.1611.2111.22

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.2534.8112.4416.896.8713.0915.8111.5911.2811.55

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*07/09/2012

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 11.097.651.43-40.77-43.05-18.50-36.28

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 13.5413.2314.262.66-8.92-7.51-12.53

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 21.3526.8532.4240.7952.2154.9359.30

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.9120.1023.5516.5820.4223.6522.52

  ตัวชี้วัด

   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพือ่เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75

• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
Fund Performance of K USA Equity Fund-SSF

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -6.30

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 18.59

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 27.10

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 12.51

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 เมษายน 2565/Performance as of 29 Apr 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*21/04/2021

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -39.59-40.81-43.10-18.50-36.33

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.642.66-8.92-7.51-12.53

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 40.2240.7852.1954.9359.28

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 16.4316.5820.4223.6522.52

  ตัวชี้วัด

   ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพือ่เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 75

• ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

§à“π“¬Àπâ“ ◊́ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å  
 ‰¡à¡’ 



9



10

°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 



17



18

°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 



31



32

°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·≈–°“√°àÕ¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 
 
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ  
  ¡Ÿ≈§à“μ“¡ % NAV 
  √“§“μ≈“¥ 
 
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π„πª√–‡∑»  186,345,023.25 2.14 
 ‡ß‘πΩ“°   186,345,023.25 2.14  
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πμà“ßª√–‡∑»  8,854,188,540.99 101.70 
 ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
  Àπà«¬≈ß∑ÿπ  8,750,143,741.97 100.50 
 ‡ß‘πΩ“°   104,044,799.02 1.20  
 —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“  (177,912,518.25) (2.04) 
  —≠≠“∑’ËÕâ“ßÕ‘ß°—∫Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π  (177,912,518.25) (2.04)  
 ‘π∑√—æ¬åÀ√◊ÕÀπ’È ‘πÕ◊Ëπ  (156,424,411.36) (1.80)  
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘  8,706,196,634.63 ∫“∑ 
 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ (PTR) :  41.53% 
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√“¬ß“π √ÿª®”π«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ  
 °≈ÿà¡¢Õßμ√“ “√ ¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“μ≈“¥ % NAV  
(°) μ√“ “√¿“§√—∞‰∑¬·≈–μ√“ “√¿“§√—∞μà“ßª√–‡∑»  0.00 0.00 
(¢) μ√“ “√∑’Ë∏π“§“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–®—¥μ—Èß¢÷Èπ  290,389,822.27 3.34 
 ∏π“§“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ ‡ªìπºŸâÕÕ° 
 ºŸâ —Ëß®à“¬ ºŸâ√—∫√Õß ºŸâ√—∫Õ“«—≈ ºŸâ ≈—°À≈—ß À√◊ÕºŸâ§È”ª√–°—π 
(§) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 ∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) 
(ß) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 μË”°«à“Õ—π¥—∫∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) À√◊Õ 
 μ√“ “√∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
(®) μ√“ “√∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‰¡à§√∫μ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√  0.00 0.00 
 °”°—∫μ≈“¥∑ÿπ ∑’Ë ∑π.87/2558 

 
√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 

À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—«  
    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 

¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 
 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 
    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π  
1. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√°√ÿß‡∑æ N/A AA+(tha),F1+(tha)  172,726,602.75 
2. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ The Bank of New York Mellon N/A A1,P-1  104,044,799.02 
  SA/NV 
3. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ N/A AA+(tha),F1+(tha)  13,618,420.50 
  
 —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢—Èπ ŸßμàÕ¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√μ—Èß‰«â„π·ºπ°“√≈ß∑ÿπ ”À√—∫°≈ÿà¡μ√“ “√ 
μ“¡ (ß) ‡∑à“°—∫ 0.00% 
 



34

°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ„π —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“ 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 
 
   §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ  ¡Ÿ≈§à“μ“¡  «—π§√∫ °”‰√/¢“¥∑ÿπ 
ª√–‡¿∑ —≠≠“ §Ÿà —≠≠“ ¢ÕßºŸâÕÕ° «—μ∂ÿª√– ß§å √“§“μ≈“¥ % NAV °”Àπ¥ (net gain/ 
        loss)  
 —≠≠“∑’ËÕâ“ßÕ‘ß°—∫Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß 38,443,619.20 0.44% 9 æ.§. 2565 38,443,619.20 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (6,162,900.00) -0.07% 9 æ.§. 2565 (6,162,900.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (5,093,520.00) -0.06% 9 æ.§. 2565 (5,093,520.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (35,234,387.20) -0.40% 9 æ.§. 2565 (35,234,387.20) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (5,038,275.00) -0.06% 6 ¡‘.¬. 2565 (5,038,275.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß 15,016,875.00 0.17% 6 ¡‘.¬. 2565 15,016,875.00 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,430,250.00) -0.04% 6 ¡‘.¬. 2565 (3,430,250.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,760,125.00) -0.02% 6 ¡‘.¬. 2565 (1,760,125.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (10,122,750.00) -0.12% 6 ¡‘.¬. 2565 (10,122,750.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß 1,602,937.50 0.02% 6 ¡‘.¬. 2565 1,602,937.50 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (35,625,562.50) -0.41% 6 ¡‘.¬. 2565 (35,625,562.50) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (2,167,500.00) -0.02% 11 °.§. 2565 (2,167,500.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (5,385,000.00) -0.06% 11 °.§. 2565 (5,385,000.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß 20,608,000.00 0.24% 11 °.§. 2565 20,608,000.00 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,752,000.00) -0.04% 11 °.§. 2565 (3,752,000.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,448,000.00) -0.02% 11 °.§. 2565 (1,448,000.00) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,723,284.57) -0.02% 1  .§. 2565 (1,723,284.57) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (16,386,609.04) -0.19% 1  .§. 2565 (16,386,609.04) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (9,618,154.26) -0.11% 1  .§. 2565 (9,618,154.26) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,487,436.17) -0.04% 12 °.¬. 2565 (3,487,436.17) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,313,196.81) -0.02% 12 °.¬. 2565 (1,313,196.81) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (712,339.36) -0.01% 12 °.¬. 2565 (712,339.36) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (689,739.36) -0.01% 12 °.¬. 2565 (689,739.36) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,625,078.72) -0.02% 12 °.¬. 2565 (1,625,078.72) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (2,694,957.45) -0.03% 12 °.¬. 2565 (2,694,957.45) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (20,127,989.15) -0.23% 3 μ.§. 2565 (20,127,989.15) 
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√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ„π —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“ 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ (μàÕ) 
¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 

 
   §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ  ¡Ÿ≈§à“μ“¡  «—π§√∫ °”‰√/¢“¥∑ÿπ 
ª√–‡¿∑ —≠≠“ §Ÿà —≠≠“ ¢ÕßºŸâÕÕ° «—μ∂ÿª√– ß§å √“§“μ≈“¥ % NAV °”Àπ¥ (net gain/ 
        loss)  
 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (397,470.21) 0.00% 3 μ.§. 2565 (397,470.21) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (911,083.80) -0.01% 7 æ.¬. 2565 (911,083.80) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (816,083.80) -0.01% 7 æ.¬. 2565 (816,083.80) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (818,483.80) -0.01% 7 æ.¬. 2565 (818,483.80) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (2,272,918.99) -0.03% 7 æ.¬. 2565 (2,272,918.99) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (8,190,837.99) -0.09% 7 æ.¬. 2565 (8,190,837.99) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (6,020,586.59) -0.07% 7 æ.¬. 2565 (6,020,586.59) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,884,963.13) -0.04% 19 ∏.§. 2565 (3,884,963.13) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (2,873,975.42) -0.03% 19 ∏.§. 2565 (2,873,975.42) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,767,575.42) -0.04% 19 ∏.§. 2565 (3,767,575.42) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,213,975.42) -0.04% 19 ∏.§. 2565 (3,213,975.42) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,283,287.71) -0.01% 19 ∏.§. 2565 (1,283,287.71) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (3,819,837.99) -0.04% 9 ¡.§. 2566 (3,819,837.99) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (12,354,594.97) -0.14% 9 ¡.§. 2566 (12,354,594.97) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (788,639.66) -0.01% 9 ¡.§. 2566 (788,639.66) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (850,139.66) -0.01% 9 ¡.§. 2566 (850,139.66) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (992,279.33) -0.01% 9 ¡.§. 2566 (992,279.33) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (859,139.66) -0.01% 9 ¡.§. 2566 (859,139.66) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (938,139.66) -0.01% 9 ¡.§. 2566 (938,139.66) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (1,227,926.82) -0.01% 6 °.æ. 2566 (1,227,926.82) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (7,299,134.08) -0.08% 6 °.æ. 2566 (7,299,134.08) 

 —≠≠“øÕ√å‡«‘√å¥ Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß (16,403,821.23) -0.19% 13 ¡’.§. 2566 (16,403,821.23) 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ øî∑™å ‡√∑μ‘Èß å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥  

Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¬– —Èπ ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 
 
F1(tha)  
· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂¢—Èπ Ÿß ÿ¥„π°“√™”√–Àπ’Èμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õßμ√“ “√μ√ßμ“¡°”Àπ¥ 
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊ËπÊ „πª√–‡∑»‰∑¬¿“¬„μâÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
¿“¬„πª√–‡∑»´÷Ëß°”Àπ¥‚¥¬øî∑™å ‚¥¬Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õπ’È ®–¡Õ∫„Àâ ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ
∂◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß çπâÕ¬∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‡¥’¬«°—π ·≈– 
‚¥¬ª°μ‘·≈â«®–°”Àπ¥„Àâ°—∫μ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËÕÕ°À√◊Õ§È”ª√–°—π‚¥¬√—∞∫“≈ „π°√≥’∑’Ë¡’√–¥—∫
§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ÿß‡ªìπæ‘‡»…®–¡’ —≠≈—°…≥å ç+é · ¥ß‰«â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∑’Ë°”Àπ¥  
 
F2(tha)  
· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’Èμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑“ß°“√‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥‡«≈“„π√–¥—∫∑’Ë 
πà“æÕ„®‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ„πª√–‡∑»‡¥’¬«°—π Õ¬à“ß‰√°Á¥’ √–¥—∫¢Õß 
§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¥—ß°≈à“«¬—ß‰¡àÕ“®‡∑’¬∫‡∑à“°—∫°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë Ÿß°«à“  
 
F3(tha)  
· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’Èμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õßμ√“ “√°“√‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥‡«≈“ 
„π√–¥—∫ª“π°≈“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊ËπÀ√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‡¥’¬«°—π 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ §«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È¥—ß°≈à“«®–¡’§«“¡‰¡à·πàπÕπ¡“°¢÷Èπ‰ªμ“¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„π∑“ß≈∫„π√–¬– —Èπ¡“°°«à“μ√“ “√∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥°“√®—¥Õ—π¥—∫∑’Ë Ÿß°«à“ 
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§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ øî∑™å ‡√∑μ‘Èß å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

 
Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¬–¬“« ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 
 
AAA (tha) 
ùAAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢ÕßÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 
´÷Ëß°”Àπ¥‚¥¬øî∑™å‚¥¬Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õπ’È®–¡Õ∫„Àâ°—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß 
çπâÕ¬∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‚¥¬ª°μ‘·≈â«®–
°”Àπ¥„Àâ·°àμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËÕÕ°À√◊Õ§È”ª√–°—π‚¥¬√—∞∫“≈ 
 
AA (tha) 
ùAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß¡“°‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ 
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π¢—Èππ’Èμà“ß®“°ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õ
μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ 
 
A (tha) 
ùAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ 
„πª√–‡∑»‰∑¬ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ“®¡’ 
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‚¥¬μ√ßμ“¡°”Àπ¥¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È 
¡“°°«à“μ√“ “√Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
BBB (tha) 
ùBBBû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπª“π°≈“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°«à“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®®–¡’
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‰¥âμ√ßμ“¡°”Àπ¥‡«≈“¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È
¡“°°«à“μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
‡§√◊ËÕß∫àß™’Èæ‘‡»… ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ çthaé ®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«âμàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑ÿ°Õ—π¥—∫ 
‡æ◊ËÕ·¬°§«“¡·μ°μà“ßÕÕ°®“°°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¥—∫ “°≈ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç+é À√◊Õ ç-é 
Õ“®®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ”À√—∫ª√–‡∑»Àπ÷ËßÊ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß 
 ∂“π–¬àÕ¬‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π¿“¬„πÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—ÈπÀ≈—° ∑—Èßπ’È ®–‰¡à¡’°“√√–∫ÿ
 —≠≈—°…≥åμàÕ∑â“¬¥—ß°≈à“« ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ—π¥—∫ çAAA(tha)é À√◊ÕÕ—π¥—∫∑’ËμË”°«à“ 
çCCC(tha)é  ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„π√–¬–¬“« 
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°“√®—¥Õ—π¥—∫‡ß‘πΩ“°∏π“§“√√–¬– —Èπ¢Õß∏π“§“√æ“≥‘™¬å ‚¥¬ Moodyûs 
 
Moodyûs „™â —≠≈—°…≥å· ¥ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–§◊π‡ß‘πΩ“°¢Õß∏π“§“√æ“≥‘™¬å ¥—ßπ’È 
 
P-1 
∏π“§“√æ“≥‘™¬å∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’Ë P-1  ”À√—∫‡ß‘πΩ“°π—Èπ ¡’ ∂“π–§ÿ≥¿“æ¥â“π‡§√¥‘μ
∑’Ë¥’¡“° μ≈Õ¥®π¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë·¢Áß·°√àß¡“°„π°“√™”√–¿“√–‡ß‘πΩ“°√–¬– —Èπ„π√–¬–‡«≈“ 
∑’Ë‡À¡“– ¡ 
 
P-2 
∏π“§“√æ“≥‘™¬å∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’Ë P-2  ”À√—∫‡ß‘πΩ“°π—Èπ ¡’ ∂“π–§ÿ≥¿“æ¥â“π‡§√¥‘μ
∑’Ë¥’ ·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë·¢Áß·°√àß„π°“√™”√–¿“√–‡ß‘πΩ“°√–¬– —Èπ„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ 
 
P-3 
∏π“§“√æ“≥‘™¬å∑’Ë ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’Ë P-3  ”À√—∫‡ß‘πΩ“°π—Èπ®–¡’ ∂“π–§ÿ≥¿“æ¥â“π
‡§√¥‘μ„π√–¥—∫∑’Ë¬Õ¡√—∫‰¥â ·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë‡æ’¬ßæÕμàÕ°“√™”√–¿“√–‡ß‘πΩ“°√–¬– —Èπ
¿“¬„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ 
 
NP 
∏π“§“√æ“≥‘™¬å∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫ çNot Primeé  ”À√—∫‡ß‘πΩ“°π—Èπ ¡’§ÿ≥¿“æ‡§√¥‘μμË”À√◊Õ 
πà“°—ß«≈·≈–¡’§«“¡‰¡à·πàπÕπ„π§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¿“√–‡ß‘πΩ“°√–¬– —Èπ¿“¬„π‡«≈“ 
∑’Ë‡À¡“– ¡ 
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§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫μ√“ “√¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ Moodyûs 
 
Aaa 
μ√“ “√∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Aaa ¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ÿß∑’Ë ÿ¥∑’Ë‰¥â√—∫®“° Moodyûs 
∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È Ÿß∑’Ë ÿ¥  
Aa 
μ√“ “√∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Aa ·μ°μà“ß®“°μ√“ “√∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
 Ÿß ÿ¥‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È Ÿß¡“°  
A 
μ√“ “√Àπ’È∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ A Õ“®‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® 
‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑“ß≈∫¡“°°«à“°≈ÿà¡∑’Ë ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ÿß°«à“ 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√¬—ß§ß¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È Ÿß  
Baa 
μ√“ “√Àπ’È∑’Ë ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Baa ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬æÕ ¡§«√ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑“ß≈∫ ¡’·π«‚πâ¡«à“®–∑”„Àâ§«“¡ “¡“√∂
„π°“√™”√–Àπ’È¢Õß∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√≈¥≈ß  
Ba 
μ√“ “√Àπ’È∑’Ë ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ba ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’ËºŸâ∂◊Õμ√“ “√®–‰¡à‰¥â√—∫ 
°“√™”√–Àπ’ÈπâÕ¬°«à“μ√“ “√∑’Ë ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„π√–¥—∫μË”°«à“ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ 
∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°§«“¡‰¡à·πàπÕπ„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® °“√‡ß‘π ·≈–°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß‡»√…∞°‘® ´÷ËßÕ“® àßº≈„Àâ∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√‰¡à “¡“√∂™”√–Àπ’È ‰¥â  
B 
μ√“ “√Àπ’È∑’Ë ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ B ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’ËºŸâ∂◊Õμ√“ “√®–‰¡à‰¥â√—∫ 
°“√™”√–Àπ’È¡“°°«à“μ√“ “√∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ba ·μà∫√‘…—∑ºŸâÕÕ°μ√“ “√¬—ß§ß¡’
§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’ÈÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ∑—Èßπ’È°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® °“√‡ß‘π ·≈–‡»√…∞°‘®
„π∑“ß≈∫ ¡’·π«‚πâ¡®–≈¥∑Õπ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È À√◊Õ§«“¡μ—Èß„®„π°“√™”√–Àπ’È¢Õß≈Ÿ°Àπ’È   
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ®“° Aa ∂÷ß C Õ“®¡’μ—«‡≈¢ 1, 2 ·≈– 3 μàÕ∑â“¬ ‡æ◊ËÕ®”·π°§«“¡·μ°μà“ß¢Õß
§ÿ≥¿“æ¢ÕßÕ—π¥—∫‡§√¥‘μ¿“¬„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π 
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§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ ∑√‘ ‡√∑μ‘Èß ®”°—¥ 

 
∑√‘ ‡√∑μ‘Èß„™â —≠≈—°…≥åμ—«Õ—°…√· ¥ßº≈°“√®—¥Õ—π¥—∫‡§√¥‘μμ√“ “√Àπ’È√–¬–°≈“ß·≈–√–¬–¬“«
®”π«π 8 Õ—π¥—∫ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“° AAA ÷́Ëß‡ªìπÕ—π¥—∫‡§√¥‘μ Ÿß ÿ¥ ®π∂÷ß D ´÷Ëß‡ªìπÕ—π¥—∫μË” ÿ¥ 
‚¥¬μ√“ “√Àπ’È√–¬–°≈“ß·≈–¬“«¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà 1 ªï¢÷Èπ‰ª ·≈–·μà≈– —≠≈—°…≥å¡’§«“¡À¡“¬¥—ßπ’È 
 
AAA - Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ Ÿß ÿ¥ ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßμË”∑’Ë ÿ¥ ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈– 
§◊π‡ß‘πμâπ„π‡°≥±å Ÿß ÿ¥ ·≈–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫πâÕ¬¡“°®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® 
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ  
  
AA - ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßμË”¡“° ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈–§◊π‡ß‘πμâπ„π‡°≥±å Ÿß¡“° 
·μàÕ“®‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ ¡“°°«à“
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ AAA  
  
A - ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„π√–¥—∫μË” ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈–§◊π‡ß‘πμâπ„π‡°≥±å Ÿß 
·μàÕ“®‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ ¡“°°«à“
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß°«à“  
  
BBB - ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„π√–¥—∫ª“π°≈“ß ∫√‘…—∑¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬·≈–§◊π‡ß‘πμâπ
„π‡°≥±å∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ·μà¡’§«“¡ÕàÕπ‰À«μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ 
¡“°°«à“ ·≈–Õ“®¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È∑’ËÕàÕπ·Õ≈ß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ∑’ËÕ¬Ÿà„π
√–¥—∫ Ÿß°«à“  
  
Õ—π¥—∫‡§√¥‘μ®“° AA ∂÷ß C Õ“®¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∫«° (+) À√◊Õ≈∫ (-) μàÕ∑â“¬ ‡æ◊ËÕ®”·π° 
§«“¡·μ°μà“ß¢Õß§ÿ≥¿“æ¢ÕßÕ—π¥—∫‡§√¥‘μ¿“¬„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π 
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¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß Morgan Stanley Invesment Funds US Advantage Funds I Shares (°Õß∑ÿπÀ≈—°) 
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ª√–«—μ‘°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 
§√—Èß∑’Ë 1 2 3 4 5 6 7 8 
∫“∑/Àπà«¬ 0.20 0.50 0.25 0.50 0.55 0.25 0.25 0.20 
«—π 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 
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 14/02/56 14/05/56 14/11/56 13/02/57 14/8/57 14/11/57 13/2/58 14/5/58 
 
§√—Èß∑’Ë 9 10 11 12 13 14 15 16 
∫“∑/Àπà«¬ 0.25 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.35 0.20 
«—π 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 
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 14/8/58 13/11/58 12/2/59 16/5/59 11/8/59 14/11/59 14/2/60 12/5/60 
 
§√—Èß∑’Ë 17 18 19 20 21 22 23 24 
∫“∑/Àπà«¬ 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 
«—π 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 
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 11/8/60 14/11/60 14/2/61 14/5/61 14/8/61 14/11/61 14/2/62 14/5/62 
 
§√—Èß∑’Ë 25 26 27 28 29 30 31 32 
∫“∑/Àπà«¬ 0.25 0.20 0.30 0.25 0.35 0.30 0.50 0.50 
«—π 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 
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 14/8/62 14/11/62 14/2/63 14/5/63 14/8/63 13/11/63 15/2/64 14/5/64 
 
§√—Èß∑’Ë 33 34 35 √«¡ 
∫“∑/Àπà«¬ 0.40 0.40 0.20 10.20 
«—π XD 2/8/64 2/11/64 31/1/65  
«—π®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 13/8/64 12/11/64 14/2/65 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 
 
 ‰¡à¡’ 
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√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë¡’°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 
 ”À√—∫√–¬–‡«≈“μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2565 

 
1. ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ 
 
 ºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂μ√«® Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Õß∑ÿπ√«¡ 
‰¥â∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√‚¥¬μ√ß À√◊Õ∑’Ë website ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√∑’Ë http://www.kasikornasset.com 
À√◊Õ∑’Ë Website ¢Õß ”π—°ß“π °.≈.μ. ∑’Ë http://www.sec.or.th 
 
¢âÕ¡Ÿ≈°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ‡°‘π¢âÕ®”°—¥°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫—π∑÷°¡Ÿ≈§à“μ√“ “√·ÀàßÀπ’È À√◊Õ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß‡ªìπ»Ÿπ¬å„π°√≥’∑’ËºŸâÕÕ°μ√“ “√Àπ’È 
À√◊Õ≈Ÿ°Àπ’È·Ààß ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕßº‘¥π—¥ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√™”√–Àπ’È¥â«¬∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ 
 ‰¡à¡’ 
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√“¬™◊ËÕºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ (À≈—°·≈– ”√Õß) ¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ  
ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ≈—° 
™ÿ≥À«√√≥ ¢—μμ‘π“ππ∑å 
 
ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ ”√Õß 
™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å 
∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ 
π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ 
æ‘™‘μ ∏π¿Ÿ«ππ∑å 
°—πμ¬“ æ ÿÀ‘√—≠π‘°√ 
æ’√°“πμå »√’ ÿ¢ 
«’√¬“ ®ÿ≈¡πμå 
Õ√‘¬“ ‡μÁ¡√—ß ‘∏√√—μπå 
 

°“√√—∫º≈ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π‡π◊ËÕß®“°∑’Ë°Õß∑ÿπ„™â∫√‘°“√∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ (Soft Commission) 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√¥”‡π‘π°“√„™â ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„ππ“¡°Õß∑ÿπ√«¡¢Õß√Õ∫ªïªØ‘∑‘π≈à“ ÿ¥  
 
 ‰¡à¡’ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ ¬Ÿ‡Õ ‡Õ Àÿâπ∑ÿπ 

∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ 
ª√–«—μ‘ 
 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∑’Ë ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 
À≈—°∑√—æ¬å ª√–‡¿∑°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡’π“§¡ 2535 ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√
°Õß∑ÿπ ”√Õß‡≈’È¬ß™’æ„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 ·≈–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ à«π∫ÿ§§≈„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2544 
 „πªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß„π¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√ 
°“√«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®®—¥°“√°Õß∑ÿπ¥â«¬∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“ææ√âÕ¡°—∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ √–∫∫ß“π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
„π°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë∑—π ¡—¬ ·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π®√√¬“∫√√≥Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æμ≈Õ¥‰ª  
 ∂“π∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π 
 ∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ μ—ÈßÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë 400/22 Õ“§“√∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ™—Èπ 6 ·≈–™—Èπ 12 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ·¢«ß “¡‡ π„π 
‡¢μæ≠“‰∑ °√ÿß‡∑æœ 10400 ‚∑√. 0 2673 3888 ‚∑√ “√ 0 2673 3988  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 
 ®”π«π 135,771,370.00 ∫“∑ 
 ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 27,154,274.00 ∫“∑ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 5 ∫“∑ 
 ‡√’¬°™”√–·≈â« 135,771,370.00 ∫“∑  
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 99.99  
°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 1. ¥√.æ‘æ—≤πåæß»å ‚ª…¬“ππ∑å ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 2. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 3. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“¬ª√– æ ÿ¢ ¥”√ß™‘μ“ππ∑å °√√¡°“√ 
 5. π“ß√—μπ“æ√√≥ »√’¡≥’°ÿ≈‚√®πå °√√¡°“√ 
 6. π“ßπ‘»“π“∂ ÕŸà«ÿ≤‘æß…å °√√¡°“√  
ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß 
 1. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 2. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 3. π“¬‡°…μ√ ™—¬«—π‡æÁ≠ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“ß “«¬ÿæ“«¥’ μŸâ®‘π¥“ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 5. π“¬π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμà“ßª√–‡∑» 
 6. π“¬™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√Àπ’È 
 7. π“ß “«∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√∑ÿπ 
 8. π“¬«‘∑«—  Õ—®©√‘¬«π‘™ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 9. π“ß “«‡Õ◊ÈÕæ—π∏å ‡æÁ™√“¿√≥å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 10. π“ßÀ∑—¬æ—™√å ™Ÿ‚μ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 11. π“ß “«™π“∑‘æ¬å √ÿàß§ÿ≥“ππ∑å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 12. π“ßÕ√Õ√ «ß»åæ‘π‘®«‚√¥¡ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 13. π“¬¬ÿ∑∏π“  ‘π‡ √’°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 14. π“¬«®π– «ß»å»ÿ¿ «— ¥‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 15. π“ß “«ªî¬–πÿ™ ‡®√‘≠ ‘∑∏‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 16. π“¬Õ¥‘‡√° ‡≈‘»ªí≠≠“«‘‡»…°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 

¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2565 




