
กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ 
KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND–HEDGED

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
1 มิถุนายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 
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สาส์นบริษัทจัดการ 

 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล 
อิควิต้ี เฮดจ์ (KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND–HEDGED :  KKP PGE-H FUND) (ชื่อเดิม :  กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล 
อิควิต้ี (PHATRA PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND :  PHATRA PGE FUND)) ได้ด าเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 1,350.58 ล้านบาท  
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.7115  บาท โดยมีsผลการด าเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.19  
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง 
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 5% มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.29  

 
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  

ตลาดหุ้นในช่วง 6 เดือนโดยรวมเป็นขาขึ้น หลังถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่ท าให้ตลาดหุ้น
โลกปรับตัวลงแรงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางมีนาคม จ านวนผู้ติดเชื้อเร่ิมลุกลามไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกประกาศเป็น  
“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” หลายประเทศด าเนินมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย และเทขายสินทรัพย์เส่ียงทั้งหุ้น  
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม  High Yield ขณะที่รัฐบาลและธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลก 
ที่ต่างด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบจากการปิดเมืองและช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ละประเทศ  
ใส่มาตรการกระตุ้นการคลังโดยเฉล่ียมากกว่า 10% ของ GDP (เทียบกับวิกฤต GFC ปี 2551 ที่เฉล่ียเพียง 4-6% ของ GDP) รวมถึง
มาตรการที่ออกมารับมือค่อนข้างเร็วเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง ท าให้ตลาดหุ้นฟื้น
ตัวกลับมาต้ังแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค.ในลักษณะ V-shape อีกทั้งประเทศหลักๆอย่างยุโรปและสหรัฐฯบางรัฐ เร่ิมควบคุมการระบาดของ
ไวรัสได้ดีขึ้นทยอยกลับมาเปิดเมืองทีละส่วนต้ังแตช่่วงปลายเดือนเม.ย.เป็นต้นมาเป็นส่วนให้เศรษฐกิจมีภาวะฟื้นตัว ประกอบกับผู้ผลิตยา
ทั่วโลกต่างเข้าสู่กระบวนการศึกษาวัคซีนและมีพัฒนาการเชิงบวกมาเร่ือยๆ นอกจากนี้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 รวมถึง
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศโดยรวมดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ทั้งจากภาคการผลิตที่ฟื้นตัว มาตรการเงินอุดหนุนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 ทั้งฝ่ังผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ช่วยพยุงความเชื่อมั่นและการใช้จ่าย และเป็นส่วนให้นักวิเคราะห์หลายที่ปรับคาดการณ์



 

 
 

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หนุนตลาดหุ้นโลกให้ปรับตัวขึ้น ก่อนที่นักลงทุนจะเร่ิมเทขายท าก าไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปีนี้ปรับตัวบวกขึ้นค่อนข้างแรง 
และการระบาดระลอกสองของหลายประเทศเร่ิมก่อตัวอีกคร้ังท าให้หุ้นมีการปรับฐานย่อตัวลงในช่วงเดือนกันยายน และผันผวนเป็นกรอบ
ในช่วงเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นช่วงส าคัญก่อนการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เป็นการชิงชัยระหว่างปธน.ทรัมป์จากพรรครีพลับลิกันและ
นายโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจสหรัฐฯตกต่ าลงจากการระบาดของไวรัส โดยในอดีตช่วงเวลาก่อนการเลือกต้ัง
ตลาดหุ้นจะค่อนข้างผันผวนในทิศทางขาลงเนื่องจากมีการท าก าไรก่อน นักลงทุนมักจะรอความชัดเจนของผลการเลือกต้ังก่อนกลับเข้า
ลงทุนอีกคร้ัง ซึ่งเมื่อผลการเลือกต้ังเป็นนายไบเดนชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดี พรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 
โดยสภาสูงรอการเลือกต้ังซ่อมของรัฐจอร์เจียอีกคร้ัง แต่ก็เพียงพอที่ จะหนุนให้หุ้นปรับตัวบวก เนื่องจากการมาของนายไบเดนและ 
พรรคเดโมแครตจะสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นธุรกิจสีเขียว รวมถึงแนวโน้มลด  
ความตึงเครียดระหว่างประเทศ อีกทั้งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ประกาศผลทดลองขั้นสุดท้ายมีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 90% และจะเข้า
ขออนุมัติใช้ฉุกเฉินจาก FDA สหรัฐฯ ท าให้หุ้นตอบรับเชิงบวกปรับตัวบวกขึ้นต่อ ซึ่งการมาของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ชัดเจนมากขึ้น 

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน 
หุ้นสามัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของดัชนี  MSCI All Country World  
กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนรายประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ 58.94% ญ่ีปุ่น 6.88% จีน 5.17% อังกฤษ 3.54% ฝร่ังเศส 2.84%  
เป็นต้น สัดส่วนรายอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่  Information Technology 21.37% Financials 13.17% Consumer Discretionary 
12.79% Health Care 12.48% Industrials 9.53% เป็นต้น (ข้อมูลตาม Factsheet ส้ินเดือนกันยายน 2563) 

 
แนวโน้มการลงทุน  

ดัชนีหุ้นทั่วโลกในปี 2564 ยังมีโมเมนตัมขาบวกจากภาวการณ์ลงทุนที่หนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงต่อ โดยนโยบายการเงิน
ยังคงผ่อนคลายค่อนข้างมาก ธนาคารกลางรักษาระดับดอกเบี้ยต่ าและโครงการซื้อสินทรัพย์เพื่อหนุนสภาพคล่องในระบบการเงิน แนวโน้ม
เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวต่อจากนโยบายการคลังที่ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบของการติดเชื้อระลอกใหม่  
โดยการชนะเลือกต้ังสว.ในรัฐจอร์เจียช่วยให้พรรคเดโมแครตจะสามารถผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น ขณะที่ความกังวลเดิมใน
เร่ืองการขึ้นภาษีน่าจะไม่มาในปี 2564 นี้ และการมาของวัคซีนที่จะช่วยยับย้ังการระบาดและให้มนุษย์กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขมากขึ้น  
ซึ่งการกระจายวัคซีนได้เร็วและทั่วถึงมากขึ้นเท่าไรจะช่วยเร่งให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลับมาเร็วเท่านั้น นอกจากนี้การฟื้นตัวของ  
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ (+26% ปี 2564 เปรียบเทียบกับ -16% ในปี2563) จะเป็นส่วนช่วยให้การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้าง
แพงในปีก่อนสมเหตุผลมากขึ้น อย่างไรก็ดีอาจจะต้องติดตามการประกาศนโยบายต่างๆของว่าที่ปธน.ไบเดน โดยเฉพาะเร่ืองต่างประเทศ
ที่ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนมากนัก รวมถึงการกระจายและผลข้างเคียงของวัคซีนว่ามีอะไรที่จะเป็นปัจจัยลบหรือไม่ 

 
  



 

 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญย่ิง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่ งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 
สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา

ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://am.kkpfg.com 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด มีดัชนีช้ีวัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง 
CAC ทั้งนี้  CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 

 ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร  ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com 

 

https://am.kkpfg.com/
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ผลการด าเนินงานของกองทุน1 

 กองทุนเปดิเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควติี้ เฮดจ์ ชนิดท่ัวไป (KKP PGE-H) ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  1,021,414,491.05  บาท  

มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.7115 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน2 

กองทุนรวม 9.28% 5.30% 20.19% 12.27% N/A N/A N/A 11.70% 

ตัวชี้วัด3 11.72% 6.18% 22.29% 15.34% N/A N/A N/A 14.91% 

ความผันผวน  
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

33.14% 18.67% 18.04% 31.87% N/A N/A N/A 27.33% 

ความผันผวน ของ
ตัวชี้วัด2 

29.36% 17.37% 16.54% 28.24% N/A N/A N/A 24.21% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)   
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.17% 

ตัวชี้วัด3  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.15% 

ความผันผวน 
ของผลการ
ด าเนินงาน  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.98% 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.71% 
1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  ตั้งแต่วันท่ี 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแส ดง 
ผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการ สุดท้ายของปี
ปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันท าการสุดท้ายขอ งปีปฏิทิน 

ก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 
หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
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 กองทุนเปดิเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควติี้ เฮดจ์ ชนิด F (KKP PGE-H-F) ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  -  บาท  

มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.7115 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 

กองทุนรวม N/A 5.30% 20.19% N/A N/A N/A N/A 51.51% 

ตัวชี้วัด3 N/A 6.18% 22.29% N/A N/A N/A N/A 52.72% 

ความผันผวน  
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

N/A 18.67% 18.04% N/A N/A N/A N/A 27.30% 

ความผันผวน  
ของตัวชี้วัด2 

N/A 17.37% 16.54% N/A N/A N/A N/A 24.73% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)   
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตัวชี้วัด3  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวน 
ของผลการ
ด าเนินงาน  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดง  
ผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการ สุดท้ายของ 
ปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันท าการสุดท้ายขอ งปีปฏิทิน 

ก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563) 
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 กองทุนเปดิเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควติี้ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)  
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  14,169,963.12  บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 11.712 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 

กองทุนรวม N/A 5.30% 20.20% N/A N/A N/A N/A 20.55% 

ตัวชี้วัด3 N/A 6.18% 22.29% N/A N/A N/A N/A 22.91% 

ความผันผวน  
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

N/A 18.67% 18.04% N/A N/A N/A N/A 17.89% 

ความผันผวน ของ
ตัวชี้วัด2 

N/A 17.37% 16.54% N/A N/A N/A N/A 16.41% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)   
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตัวชี้วัด3  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวน 
ของผลการ
ด าเนินงาน  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

+ 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 
4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดง  
ผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการ สุดท้ายของปี
ปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันท าการสุดท้ายขอ งปีปฏิทิน 

ก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563)  
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด ์บอนด์ เฮดจ ์

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 รายละเอียดการลงทุน 
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 รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

- ไม่มี - 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง 

- ไม่มี - 

 รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
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 รายละเอียดและอันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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ผลการด าเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศท่ี KKP PGE-H FUND ไปลงทุน 

 

หลักทรัพย์ ผลตอบแทน 
(Return) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Return Standard 

Deviation) 

iShares MSCI ACWI ETF 21.93% 17.02% 

Source: Bloomberg  

ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถ่ินของหลักทรัพย์นั้นๆ ข้อมูลในการค านวณช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 

30 พฤศจิกายน 2563 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน: เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการวัดความเส่ียง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉล่ีย โดยในที่นี้

ใช้การค านวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันท าการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุน KKP PGE-H FUND มีการลงทุน 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
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17 

ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ ากว่า 1 ปี 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน 

การช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ ย งในร ะ ดับป านกล าง ผู้ ออกต ราสา รหนี้ มี ความสามา รถใน  
การช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เ พียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี  
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ  
สูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืน เงินต้นใน เกณฑ์ต่ ากว่า ระ ดับปานกลาง และจะไ ด้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจใน  
การช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน  
การช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่
เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
ในการช าระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่อ ยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้  โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ  
ช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อ

จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้  
ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น  ผู้ออกตราสารที่ไ ด้รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าวซึ่ งมี เครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ด้านการผิดนัดช าระหนี้ที่สูงย่ิงข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง 
ในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย 
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต ” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ 
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง  

   หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ  
โดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรื อ ตร าส ารอื่ น ใ นป ระ เทศ โดยร ะ ดับ คว ามน่ า เ ชื่ อ ถือ ขอ ง 
ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับ  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ค ว ามส ามา ร ถ ในก า ร ช า ร ะ หนี้ คื น ตา มก า หนด เ วล าจ ะ มี 
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถ 
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถ 
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือ ข้ันต่ ามากเมื่อ เปรียบเทียบกับ  

ผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่ กับสภาวะที่เอื้อต่อ 
การด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรือ 
ตราสารหนี้ซึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนี้ ในปัจจุบนั        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตาม
ก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้  
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง  
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา  
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน  
การช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด า เนินธุรกิจและสภาพการณ์ 
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ได้เกิดข้ึนแล้วหรือก าลังจะเกิดข้ึน 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน ส าหรับประเทศ
ไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุก
ระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า  “CCC (tha)”  
ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบสุัญลกัษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับ 
ความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับ ข้ึนปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับ  
ความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความนา่เชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับ 
ความน่าเช่ือถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต่ าท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการท่ีน าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีพื้นฐานท่ีน าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารท่ีสร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเส่ียงในระดับสูงมากท่ีจะถูก 
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีสร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยท่ีจะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียได้  
 
หมายเหต:ุ การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหน้ีตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าท่ีสุดในอันดับน้ัน 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรบัรอบบัญช ี

ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
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รายงานค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุน 

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

 
- ไม่มี - 

 
สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 กรณีท่ีบรษิัทลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดให้แสดงข้อมลูดังกล่าวพร้อม
ท้ังเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 

 อัตราสว่นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.06 เท่า 
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 รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

 

  

http://www.sec.or.th/
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