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รายงานรอบระยะเวลาบั ญ ชี
1 พฤศจิ ก ายน 2563 - 31 ตุ ล าคม 2564

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (บริษั ท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลั ส
(KKP FIXED INCOME PLUS FUND : KKP PLUS FUND) ได้ดาเนินการมาครบรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทจึงขอนาส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่ อ ท่ า นผู้ ถื อ หน่ว ยลงทุน
จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุนเปิดเคเคพีตราสารหนี้พลัส หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP PLUS) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เท่ า กั บ
23,203.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.0888 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลังประมาณ 12 เดือน
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.85 สาหรับกองทุนเปิดเคเคพีตราสารหนี้พลัส
หน่วยลงทุนชนิด F (KKP PLUS-F) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 397.68 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ต่อหน่วยเท่ากับ 14.1729 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลังประมาณ 12 เดือน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 ในขณะที่ เกณฑ์ มาตรฐาน
การวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85
โดยเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดาเนิน เป็นผลรวมของ
1. ร้อยละ 30 จากผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Index)
2. ร้อยละ 30 จากดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ
A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index A- up)
3. ร้อยละ 10 จากผลตอบแทนรวมสุท ธิของดัช นีตราสารหนี้ภ าคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอัน ดับความน่าเชื่อถื อของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้ นไป อายุ 1-3ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA Net Total Return
Corporate Bond Index BBB+ Group 1 (1Y < TTM <= 3Y))
4. ร้อยละ 10 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. ร้อยละ 20 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา โดยรวมอยู่ในทิศทางปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยพันธบัตรระยะสั้นปรั บ ตั ว
ลดลงร้อยละ 0.01 พันธบัตรระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 พันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 0.75 โดยเฉลี่ย
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.1 โดยการผลิตหมวดอุตสาหกรรมทั้งปีลดลงร้อย 5.9 หมวดบริการทั้งปีลดลง
ร้อยละ 6.5 เศรษฐกิจ ไทย 9 เดือ นแรกของปี 2564 ขยายตัว ร้อยละ 1.3 เทีย บกับ การหดตัวร้ อยละ 6.8 ใน 9 เดือนแรกของปี 2563
โดยภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 0.0 ตามลาดับ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3
ของปี 2564 หดตัว ร้อยละ 0.3 เทียบกั บไตรมาสก่อนหน้ าที่ขยายตั วร้อยละ 7.6 เนื่อ งจากได้รับผลกระทบจากการกลับมาแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวลงถึงร้อยละ 3.2
เงินเฟ้อ ทั่วไปเฉลี่ยปี 2563 ลดลงร้ อยละ 0.85 โดยมีปั จจัย สาคัญ จากการลดลงของกลุ่ม พลัง งาน (ลดลงร้อ ยละ 11.55)
และหมวดเคหสถาน (ลดลงร้อยละ 1.02) ตามราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีความต้องการลดลง และ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐเพื่อช่วยลด
ค่าครองชีพ เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย ปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.29 สาหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี 2564 ปรับตัวขึน้ ร้อยละ 0.99
เทียบกับ ช่วงเดี ยวกันของปีก่อ น ส่วนเงินเฟ้ อพื้นฐานเฉลี่ย ปรับตัว เพิ่มร้อยละ 0.21 โดยมีปัจจัย หลักจากการสู งขึ้น ของหมวดพาหนะ
การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ 7.25 ตามการสูงขึ้นของราคาน้ามันเชื้อเพลิง
ภาพรวมการส่ งออกทั้ง ปี 2563 หดตัว ร้อ ยละ 6.01 การน าเข้ าหดตัว ร้อ ยละ 12.39 ส่ งผลให้ทั้ ง ปี 2563 การค้ าเกิน ดุ ล
2.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรั ฐ การส่ งออก 10 เดือ นแรกของปี 2564 ขยายตั วร้อยละ 15.7 เมื่อหัก สินค้า เกี่ยวเนื่ องกับ น้ามัน ทองค า
และยุทธปัจจัยขยายตัวร้อยละ 19.6 สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจจริง การนาเข้ามีมูลค่า ขยายตัวร้อยละ 31.3 ดุลการค้า 10 เดือน
แรก เกิน ดุล 1.6 พั นล้า นเหรีย ญสหรั ฐ ใน 12 เดื อนที่ผ่ านมายอดลงทุ นสุ ทธิข องนักลงทุ นต่ างประเทศเพิ่ม ขึ้น 9.6 หมื่นล้ านบาท
ทาให้สถานะถือครองตราสารหนี้คงค้างเท่ากับ 9.40 แสนล้านบาท (ร้อยละ 6.39 ของมูลค่าตราสารหนี้ไทยคงค้าง)
การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในช่วง 12 เดือ นที่ผ่านมาทางคณะกรรมการฯ มีมติค งอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายไว้ที่ ร้อยละ 0.50 ตลอดการประชุ มทั้ง 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ คงนโยบายการเงิน ให้ผ่ อนคลายต่อ เนื่อ ง
และเร่ง มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ เพื่อช่ว ยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เร่งการกระจายสภาพคล่องสู่ค รัวเรือ นและกลุ่มธุรกิ จ
ที่ไ ด้รับผลกระทบให้ต รงจุด และลดภาระหนี้ อย่ างไรก็ดี ทางคณะกรรมการฯ พร้ อมใช้เครื่ องมือ ทางการเงิ นเพิ่ม เติ ม หากจ าเป็ น
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็ นว่า มาตรการด้านการเงิน จะมี ประสิทธิ ผลมากกว่าการลดอัต ราดอกเบี้ยที่ ปัจจุ บัน อยู่ใ นระดับต่ า จึ งเห็น ควร
ให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ คณะกรรมการฯ ประเมินเศรษฐกิจ ไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 0.7 และ 3.9 ในปี 2564 และ 2565
ตามลาดับ ก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับเป็นขยายตัวร้อยละ 0.9 และ 3.4 ในปี 2564 และ 2565 ตามลาดับ แต่ ยั ง มีค วามไม่ แน่ นอนสู ง
โดยคาดว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะได้รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนทีป่ รับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่ เ ร็ ว
กว่าคาด ทั้งนี้ โจทย์สาคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน คือ การดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดทีเ่ อื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
และรายได้ฟื้นตัวต่อเนือ่ ง
ในส่วนของตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ พั นธบัตรรัฐ บาลสหรัฐ ฯ โดยรวมอยู่ในทิศทางปรับตัวเพิ่ มขึ้นเช่น กัน โดยพันธบัต ร
ระยะสั้น ปรับ ตัวลดลงร้อ ยละ 0.02 พั นธบัตรระยะกลางปรับตั วเพิ่ มขึ้ นร้อ ยละ 0.64 พั นธบัตรระยะยาวปรั บตั วเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 0.50

โดยเฉลี่ ย ส่วนต่ างระหว่ างพันธบัตรรัฐ บาลกับ หุ้นกู้ภาคเอกชน Investment Grade Spread และ High Yield Spreads ยังคงปรับตั ว
แคบลง โดย Credit spreads ยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าระดับก่อนทีจ่ ะมีการเทขายตราสารหนี้ในสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา
และจากรายงานการประชุ มนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FOMC) ในเดือนกันยายนที่ผ่ านมา คณะกรรมการมองว่าเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯมีการฟื้นตัวแข็งแกร่งอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีค่ ณะกรรมการมองอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวในระดับสูงไปอีกหลายเดือนก่อนจะเริ่มชะลอ
ตัวลง จากภาวะคอขวดของอุปทานทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดคี ณะกรรมการบางท่านได้แสดงความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้ อ ที่ เร่ ง สู ง ขึ้น นี้
อาจกระทบการคาดการณ์อัต ราเงิน เฟ้อในระยะยาวด้ วย นอกจากนี้คณะกรรมการต่างเห็นควรให้ป ระกาศลด QE อย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ มีการฟื้นตัวต่อเนื่องและเฟดได้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของเงินเฟ้อ และตลาดแรงงาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าควรลดวงเงิน ซือ้ พันธบัตรรัฐบาล (US Treasury) และวงเงินซื้อสินทรัพย์ที่มีสินเชือ่ ที่อยู่
อาศัยเป็นหลักประกัน (MBS) ในสัดส่วน 10 และ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามลาดับ ซึ่งต่อมาทางเฟดก็ได้ออกมาประกาศเร่งลด
QE ในสัดส่วน 20 และ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

แนวโน้มการลงทุน
ภาวะการลงทุน ไปข้า งหน้ า ปั จจั ยที่ ยั งต้ องติด ตามอย่า งใกล้ ชิด คื อ ตั ว เลขเศรษฐกิ จที่ จ ะทยอยออกมาบ่ง ชี้ก ารฟื้น ตั ว
ของเศรษฐกิจและตัวชี้นาแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคาร
กลางสหรั ฐฯ (FOMC) ที่มี โอกาสปรั บ ขึ้น อัต ราดอกเบี้ ย ครั้ งแรกได้เ ร็ว ขึ้น หากการลดวงเงิ นซื้ อสิ น ทรัพ ย์สิ้ น สุด ได้ ต ามเป้ า หมาย
และตลาดแรงงานกลับ เข้ า สู่ร ะดั บ การจ้า งงานเต็ มที่ ( full employment) ธนาคารกลางยุโ รป (ECB) ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น (BOJ)
และคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) เพื่อกาหนดทิศ ทางนโยบายการเงินและดอกเบี้ ยในอนาคตท่ามกลางปัจ จัยเสี่ยงจากการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 อีก ทั้งจะต้องติดตามความคืบ หน้า ในการจัดหาวัคซี นเพิ่ มเติม และอั ตราการฉีด วัคซีน ในประชากรไทย
เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนหลังการเฉลิมฉลองเทศกาลปี ใ หม่
รวมไปถึ งติดตามเหตุก ารณ์ความไม่แน่ นอนทางการเมืองซึ่งเป็นอีกปั จจัยที่ค วรจับตามองอย่างใกล้ ชิดซึ่งหากมีความรุนแรงเกิดขึ้ น
อาจส่งผลต่อความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ได้เช่นกัน
ในส่วนของแผนการลงทุน กองทุนเปิดเคเคพีตราสารหนี้ พลัส (KKP PLUS) ในระยะข้างหน้า กองทุนฯ ยังเน้นลงทุนในพันธบัตร
ภาครัฐไทย เงินฝากหรือตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศ (ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน)
ที่มี อั น ดับ เครดิต BBB+ ขึ้ นไป โดยอาจเพิ่ ม สัด ส่ วนการลงทุ น ในตราสารหนี้ เอกชนคุ ณ ภาพดี เพื่อ สร้า งผลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม
ขณะที่อายุคงเหลือเฉลี่ยของพอร์ตลงทุนจะอยู่ไม่เกิน 1 ปี เพื่อควบคุมความผันผวนของผลตอบแทนจากภาวะตลาด

บริษัทขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุ นกับ บริษัท บริษัท ถือเป็ นเป้าหมายสาคัญยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดที ี่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่า นผู้ถือหน่วยลงทุน มีข้อสงสัยหรือต้ องการสอบถามข้อ มูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://am.kkpfg.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด มีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : 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
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ผลการดาเนินงานของกองทุน 1
• กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป (KKP PLUS) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2

1 ปี2

3 ปี2

0.40%
0.35%

0.90%
0.85%

1.20%
0.65%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 23,203,585,697.19 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.0888 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี2
10 ปี2
กองทุน2
1.24%
1.82%
2.04%
0.68%
1.99%
2.73%

0.04%

0.06%

0.06%

0.09%

0.08%

0.21%

0.18%

0.04%

0.04%

0.05%

1.02%

1.28%

1.44%

1.62%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

0.68%
0.61%

0.17%
0.13%

0.06%
0.05%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
2554
2.60%
3.93%

2555
3.30%
3.00%

2556
2.68%
2.26%

2557
2.49%
4.29%

2558
1.92%
6.09%

2559
1.35%
1.50%

2560
1.37%
-1.64%

2561
1.24%
1.83%

2562
1.64%
-0.07%

2563
1.03%
1.53%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวน
ของผลการ
0.13%
0.40%
0.37%
0.22%
0.14%
0.06%
0.09%
0.07%
0.09%
0.10%
ดาเนินงาน
ความผันผวน
1.03%
1.08%
1.48%
1.24%
2.12%
1.82%
1.25%
1.85%
1.63%
0.34%
ของตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: (1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพั นธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย + (2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชน
ระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ม ีอั นดั บความน่ าเชื่ อถือ ของผู้อ อกตราสารอยู่ในระดั บ A- ขึ้ นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (3)
10% ผลตอบแทนรวมสุ ทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ม ีอันดับความน่ าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดั บ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4) 10% อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิก รไทย และธนาคารไทยพาณิช ย์ หลังหัก ภาษี + (5) 20% อั ตราดอกเบี้ ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6
เดือน
4
หากกองทุ น รวมมี ผ ลการด าเนิน งานตั้ง แต่ วั นที่ จ ดทะเบีย นทรั พ ย์สิ นกองทุ น รวมหรือ วั นที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ วยลงทุ นไม่ ครบ 1 ปีป ฏิ ทิน จะแสดง
ผลการด าเนิ นงานของปีป ฏิทิ นแรกตั้ งแต่ วันที่ กองทุน รวมจดทะเบี ยนทรัพ ย์สิน กองทุน รวมหรือ วันที่ เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุ นจนถึง วันท าการ สุด ท้า ย
ของปีปฏิทินแรก
5

หากกองทุน รวมมีผลการดาเนินงานในปีที่เลิ กกองทุนไม่ ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานของปี ปฏิทิ นสุดท้ ายตั้ งแต่วั นทาการสุด ท้ายของปี ปฏิทิ น

ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547
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• กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F (KKP PLUS-F) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3
ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2

1 ปี2

3 ปี2

0.48%
0.35%

1.08%
0.85%

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 397,682,298.29 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.1729 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี2
10 ปี2
กองทุน2
N/A
N/A
1.39%
N/A
N/A
0.90%

0.05%

0.07%

0.06%

N/A

N/A

N/A

0.09%

0.04%

0.04%

0.05%

N/A

N/A

N/A

0.88%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

0.83%
0.61%

0.21%
0.13%

0.06%
0.05%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
กองทุนรวม

2554
N/A

2555
N/A

2556
N/A

2557
N/A

2558
N/A

2559
N/A

2560
N/A

2561
N/A

2562
1.63%

2563
1.23%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.24%
1.53%
ตัวชี้วัด3
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.10%
0.11%
ของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.63%
0.34%
ของตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: (1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพั นธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย + (2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชน
ระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ม ีอั นดั บความน่ าเชื่ อถือ ของผู้อ อกตราสารอยู่ในระดั บ A- ขึ้ นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (3)
10% ผลตอบแทนรวมสุ ทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ม ีอันดับความน่ าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดั บ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4) 10% อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิก รไทย และธนาคารไทยพาณิช ย์ หลังหัก ภาษี + (5) 20% อั ตราดอกเบี้ ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6
เดือน
4
หากกองทุ น รวมมี ผ ลการด าเนิน งานตั้ง แต่ วั นที่ จ ดทะเบีย นทรั พ ย์สิ นกองทุ น รวมหรือ วั นที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ วยลงทุ นไม่ ครบ 1 ปีป ฏิ ทิน จะแส ดง
ผลการด าเนินงานของปี ปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่ก องทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวมหรือ วันที่เปิ ดเสนอขายชนิด หน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุด ท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
5
หากกองทุน รวมมีผลการดาเนินงานในปีที่เลิ กกองทุนไม่ ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานของปี ปฏิทิ นสุดท้ ายตั้ งแต่วั นทาการสุด ท้ายขอ งปี ปฏิทิ น
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)

7

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
• รายละเอียดการลงทุน

8

9

• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
• ไม่มี • รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

10

• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

11

• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

12

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็นรายตัว

13

14

15

16

17

18

19

20

21

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
AAA อันดั บเครดิต สูงสุ ด มี ความเสี่ ยงต่ าที่สุ ด ผู้ อ อกตราสารหนี้มี ความสามารถใน T1 ผู้อ อกตราสารหนี้มีสถานะทั้ง ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อ ยมากจาก
ระดับดี มาก และนัก ลงทุน จะได้รั บความคุ้มครองจากการผิ ดนัดช าระหนี้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอืน่ ๆ
ที่ดี กว่ าอั น ดับ เครดิ ต ในระดับ อื่ น ผู้อ อกตราสารที่ ได้ รับ อั นดั บเครดิ ต
AA
มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้ อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ
ในระดับ ดั งกล่า วซึ่ง มีเ ครื่ อ งหมาย “ + ” ด้ว ยจะได้ รับ ความคุ้ ม ครอ ง
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ
ด้านการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยูใ่ นระดับ AAA
T2 ผู้อ อ กตราสารหนี้มี สถานะทั้ งทางด้านการตลาดและการเงินที่ แข็ง แกร่ ง
A
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย และ
ในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
คืนเงินต้ นในเกณ ฑ์สู ง แต่อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ T3 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยูใ่ นระดับสูงกว่า
T4 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BBB มี ค วามเสี่ ย งในระดั บปานก ลาง ผู้ อ อ กต ราส ารหนี้ มี ค วามสาม ารถ ใน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
การชาระดอ กเบี้ย และคื นเงิน ต้น ในเกณฑ์ ที่ เพี ยงพอ แต่มี ความอ่อ นไหวต่ อ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อ นความสามารถในการชาระหนี้ของผู้อ อกตราสารโดย
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่ า และอาจมี ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ความสามารถในการชาระหนี้อ ่อ นแอลงเมื่อ เที ยบกับ อันดับ เครดิต ที่อ ยู่ใ นระดั บ ต่างประเทศ
สูงกว่า
นอ กจากนี้ Tris Rating ยั งก าหนด “แนวโน้ ม อั น ดับ เครดิ ต ” (Rating
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ Outlook) เพื่ อ สะท้ อ นความเป็ น ไปได้ข องการเปลี่ ยนแปลงอัน ดั บเครดิ ตขอ ง
คื น เงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ ต่ ากว่ า ระดั บปานกลาง และจะได้ รั บ ผลกระทบจาก ผู้อ อกตราสารในระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจ ารณาถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ ค่อ นข้างชัดเจน ซึ่งอาจ โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี้ ทั้ง นี้
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้อ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย แนวโน้ม อันดับเครดิตที่อ อกให้แ ก่หน่วยงานหนึ่ งๆจะเที ยบเท่ากั บความสามารถ
และคืน เงิน ต้นในเกณ ฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรื อ ความตั้ง ใจใน ในการชาระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้ แก่
การชาระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ ยนแปลงของสถานกาณ์ท างธุ รกิจ เศรษฐกิจ และ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
สิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้อ อกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
เอื้อ อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง
ในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับ ที่ อ ยู่ ในสภาวะผิ ด นั ด ชาระหนี้ โดยผู้ อ อกตราสารหนี้ ไม่ ส ามารถ
ชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อัน ดั บเครดิต จาก AA ถึ ง C อาจมี เครื่อ งหมาย (+) หรือ ลบ ( -) ต่ อ ท้า ยเพื่ อ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อ ถือ ขั้น สูงสุ ดของอันดั บความน่าเชื่อ ถื อ F1 (tha) แสดงถึง ระดับ ความสามารถขั้ นสูง สุดในการชาระหนี้ตามเงื่ อ นไขขอ งตราสารตรงตาม
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อ ถื อ นี้
กาหนดเมื่ อ เปรีย บเทีย บกั บผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่น ๆในประเทศไทยภ ายใต้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสี่ยง “น้อ ยที่สุด” เมื่ อ
อันดับความน่าเชื่อ ถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสีย่ ง “ น้ อ ยที่ สุด ”
เปรียบเทียบกับ ผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่ นในประเทศไทย และ
เมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กั บ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือ ค้าประกัน
ตราสารทางการเงิ นที่อ อกหรือ ค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ มีระดับความน่า เชื่อ ถือ สู ง
โดยรัฐบาล
เป็นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อ ถือที่กาหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสาร F2 (tha) แสดงถึง ระดั บความสามารถในการช าระหนี้ต ามเงื่อ นไขทางการเงินตามกาหนดเวลา
หรื อ ตราส ารอื่ น ใน ประเทศ โด ยระดั บ ความ น่ า เชื่ อ ถื อ ขอ ง
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้อนื่ ในประเทศเดียวกัน อย่ า งไรก็ดี
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับ
ระดั บ ขอ งความน่า เชื่อ ถื อ ดั งกล่ าวยัง ไม่ อ าจเทีย บเท่ ากั บกรณี ที่ ได้ รับ การจั ด อัน ดั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อ ย
ความน่าเชื่อ ถือ ที่สูงกว่า
BBB (tha) แสดงถึ งระดั บความน่ าเชื่อ ถือ ขั้น ปานกลางเมื่อ เปรียบเที ยบกั บ F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
ในระดับปานกลางเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดีย วกัน
การเปลี่ย นแปลงขอ งสถานการณ์ หรื อ สภาพ ทางเศรษฐกิ จ จะมี
อย่างไรก็ ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดั งกล่ าวจะมีค วามไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตาม
ผลกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
ขอ งตราสารทางการเงิ นเหล่ า นี้ม ากกว่ าตราสารหนี้ อ ื่น ที่ ได้ รั บ B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ในประเภททีส่ ูงกว่า
ที่ไม่ แ น่น อนเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู้อ อ กตราสารอื่ นในประเทศไทย ความสามารถใน
BB (tha) แสดงถึ งระดั บ ความน่า เชื่ อ ถือ ค่ อ นข้ างต่ าเมื่อ เปรี ยบเทีย บกั บ
การชาระหนี้ดัง กล่าวจะไม่แน่ นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิ น
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ในทางลบระยะสั้น
เหล่ านี้ ภายในประเทศนั้ นๆ มี ความไม่แ น่ นอ นในระดับ หนึ่งและ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ควา มส าม ารถใ นก ารช า ระหนี้ คื น ต ามก าห นด เวล าจะ มี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราอืน่ ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิ บั ติ
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้อ ผู กพั นทางการเงิน ขึ้นอ ยู่กั บสภาวะที่เอื้ อ ต่ อ การดาเนิน ธุรกิ จและสภาพ การณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
กับผู้อ อกตราสารหนี้อ ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อ นไขขอ ง D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น
ตราสารหนี้และข้อ ผู กพันทางการเงินยั งคงเป็น ไปได้ ในปั จจุ บัน แต่
ความมั่ นคงยั งจ ากั ดอ ยู่ใ นระดับ หนึ่ งเท่า นั้น และความสามารถ หมายเหตุประกอบการจัด อันดับ ความน่าเชื่ อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอย่างต่อ เนื่อ งเท่านั้น และความสามารถ ไทย
เครื่อ งบ่งชี้พ ิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทุ ก
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอ ย่างต่อ เนื่อ งนั้น ไม่แน่น อนขึ้น อยู่กั บ
ระดับ เพื่อ แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่ อ งหมาย “ + ”
สภาวะที่เอื้อ ต่อ การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ จากอันดับความน่าเชื่อ ถือ สาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่ อ แสดงถึ ง
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ ามากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถานะย่อ ยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลัก ษณ์
ผู้อ อ กตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทยความสามารถ ต่อ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถืออันดับ “AAA (tha)” หรือ อันดับที่ต่ากว่า “CCC (t ha)”
ในการปฏิ บัติต ามข้ อ ผูก พัน ทางการเงินขึ้น อยู่ กับสภาวะที่เอื้ อ ต่ อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อ ถือ ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สัญ ญาณ การปรั บอัน ดับ ความน่า เชื่อ ถือ (Rating Watch) : สัญ ญาณ การปรั บอั นดั บ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อ ถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อ ถื อ จะถูกใช้เพื่อ แจ้งให้นักลงทุ นทราบว่ามีค วามเป็นไปได้ ที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงอันดั บ
ตราสารหนี้ซึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ ในปัจจุบัน
ความน่าเชื่อ ถือ และแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญ ญาณดังกล่าวอาจระบุ เ ป็ น
“สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับ ความน่าเชื่อ ถือ ให้สูงขึ้น “สัญ ญ าณลบ” จะบ่ง ชี้
แนวโน้ มในการปรั บอั นดั บความน่ าเชื่อ ถือ ให้ ต่าลง หรื อ “สั ญ ญ าณ วิวั ฒ น์” ในกรณีที่ อ ัน ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อาจจะได้ รั บการปรับ ขึ้ นปรั บลงหรื อ คงที่ โดยปกติ สั ญ ญ าณ การปรั บอั น ดั บ
ความน่าเชื่อ ถือ มักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็ง กาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่ม ีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้ างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้ม ที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ม าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่ม เติม ข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สาหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
-

ไม่มี –

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล
-

การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.46 เท่า
• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://am.kkpfg.com

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่
https://am.kkpfg.com
26

• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
สาหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
เรื่อง
รายละเอียด
ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ดังนี้
รายละเอี ยด โค รงก าร 1. แก้ไขเกี่ยวกับชื่อบริษัทจัดการ และ ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จัดการเพื่อให้สอดคล้องกับ
จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จากัด
การเปลี่ย นชื่ อของบริ ษั ท
เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
จัดการ
2. แก้ไขเกี่ยวกับชื่อกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชือ่ บริษัทจัดการ
แก้ไขเพิ่มเติ มรายละเอีย ด โดยแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคาจากัดความ และข้อกาหนดอื่น ๆ ซึ่ ง
โครงการจัดการเพื่อรองรั บ มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนควบคูก่ รมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกั น
ธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิ ต ชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
ควบการลงทุน (Unit-linked
Life Policy)
การแบ่ งชนิ ดหน่ว ยลงทุ น แก้ ไขเพิ่ม เติ มเกี่ย วกั บการเพิ่ม หน่ ว ยลงทุน ชนิ ด เพื่ อ การออม ( Super
(Class fund)
Savings Fund: SSF) โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหั ว ข้อ ที่
เกี่ยวข้องกับการแบ่ งชนิ ดหน่ วยลงทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอีย ด
โครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนรวมเพื่อการออม
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วันที่มีผล
16 พฤศจิกายน 2563
เป็นต้นไป

16 มิถุนายน 2564
เป็นต้นไป

20 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป

