KKP PGE-H FUND
กองทุ น เปิ ด เคเคพี พาสซี ฟ โกลบอล อิ ค วิ ต ี ้

KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND–HEDGED
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดื อ น
1 มิ ถ ุ น ายน 2564 - 30 พฤศจิ ก ายน 2564

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (บริษัท) ขอเรียนให้ทา่ นทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี พาสซี ฟ โกลบอล
อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND–HEDGED : KKP PGE-H FUND) ได้ดาเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดื อ น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจึงขอนาส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่ว ยลงทุน
เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP PGE-H มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 2,033.44 ล้านบาท คิดเป็ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
สุทธิ ต่อหน่วยลงทุ นเท่ ากับ 13.8476 บาท โดยผลการดาเนินงานย้ อนหลัง รอบบัญชี 6 เดื อน เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 2.78 ในขณะที่เ กณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึนร้
้ อยละ 3.31
กองทุน KKP PGE-H SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 109.19 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ต่อหน่วยลงทุ นเท่ ากับ 13.8474 บาท โดยผลการดาเนินงานย้ อนหลัง รอบบัญชี 6 เดื อน เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 2.78 ในขณะที่เ กณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึนร้
้ อยละ 3.31
เกณฑ์ มาตรฐาน คานวณจากดั ชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับ ด้ วยต้น ทุน การป้ องกัน ความเสี่ ย งอั ตรา
แลกเปลี่ ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น สกุลเงิน บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 95% และปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 5%
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นโดยรวมรอบ 6 เดือนปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.0 โดยเดือ นมิถุนายน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้ มากกว่าภูมิภาค
อื่น ๆ หลังจากมีการบรรลุข้อตกลงมาตรการการใช้จ่ายด้ านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างวุฒิสภาและประธานาธิบดี โจ ไบเดน วงเงิน 5.79
แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นงบประมาณสาหรับ โครงการสร้างถนน สะพาน ทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ ต
ความเร็ว สูง เป็นต้ น และตลาดหุ้นยุ โรปปรับ ตัวเพิ่มขึ ้นด้วยเช่ นกัน โดยนางคริส ติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปให้ ความเห็ น
ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจจะฟื ้นตัวเร็วกว่าที่คาด เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มกลับมาใช้จ่ายอีกครั้ง และย้าว่าธนาคารกลางจะยังคงดาเนินนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายต่อไป แต่ตลาดหุน้ ประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 โดยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคม ทั้งการบริโภค การผลิต และการลงทุนขยายตัวต่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เช่น การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากร้อยละ 9.8 เมื่อเทีย บกั บ เดื อนก่ อ นหน้า

ส่วนหนึ่งเกิดจากการผลิตรถยนต์ที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนชิป โดยผลผลิตรถยนต์หดตัวร้อยละ 4.0 และยอดค้าปลี ก
เดือนพฤษภาคม ขยายตัวร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ในไตรมาส 3 ตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯ ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น เล็ ก น้ อ ย โดยปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น ในเดื อ น กรกฎาคมและเดื อ นสิ ง หาค ม
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริ ษั ทจดทะเบี ย นที่ อ อกมาดี กว่ าที่ ต ลาดคาด มี กาไรรวมออกมาดีก ว่า คาดถึ งร้ อยละ 17.2
และการสื่ อสารของนายเจอโรม พาวเ วลล์ ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่มี แ นวโน้ ม
คงนโยบายการเงิ นที่ ค่อ นข้า งผ่ อนคลาย โดยระบุ ว่า จะเริ่ม ลดอั ตราการเข้า ซื้อ สิน ทรั พย์ ในปีนี้ แต่จ ะไม่รีบปรับ ขึน้ อั ตราดอกเบี้ ย
จนกว่าตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเต็มอัตรา ซึ่งตลาดแรงงานในขณะนัน้ ยังห่างไกลจากจุดทีเ่ รียกว่าการจ้างงานเต็มอั ต ราพอสมควร
รวมถึงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ในเดือนกันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ ้น
ภาษีนิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนีซ้ ึ่งเป็นความเสี่ยงทีจ่ ะทาให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผิดนัดชาระหนี้ และระดับเงิน เฟ้ อ ที่ สู ง
อย่า งต่อ เนื่อ ง ส่ วนตลาดหุ้ นยุโ รปปรับตั วเพิ่ มขึ ้นเล็ กน้ อยเช่นกั น โดยในเดื อน กรกฎาคมและเดือนสิง หาคม ตลาดปรับตั วเพิ่ มขึ ้น
หลั งจากธนาคารกลางสหภาพยุ โรปมี การปรั บเป้า หมายเงิน เฟ้ อเป็ นแบบสมมาตรที่ ร้อยละ 2.0 ซึ่ งแปลความได้ ว่าธนาคารกลาง
สหภาพยุโรปสามารถยอมให้เ งิน เฟ้อ ขึน้ สูงเกินร้ อยละ 2.0 ได้ บ้างในบางช่วงเวลา จากเดิม ที่ก าหนดไว้ต่า กว่ าหรื อใกล้ร้ อยละ 2.0
สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเป็นระยะเวลานาน และผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งของบริษั ท
จดทะเบียนช่วยหนุนตลาดให้ ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่อง แต่ในเดือ นสุดท้ายของไตรมาส ตลาดปรับตัวลงแรงความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตั ว
ของเศรษฐกิจโลก จากความกดดันปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศทีใ่ ช้สกุลเงินยูโรอยู่ในระดับสูง โดยเดือนกันยายน
อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.4 สูงสุดในรอบ 13 ปี ตลาดหุ้น ประเทศเกิดใหม่ปรับลดลงในไตรมาสที่ 3 โดยดัชนี CSI 300 ของจี นปรับตัวลดลง
ถึงร้อยละ 6.9 หลั งทางการจีนได้ ออกนโยบายควบคุม ธุรกิจต่ าง ๆ ในประเทศตามแนวทาง Common Prosperity อาทิ การพิ จารณา
ให้สถาบันกวดวิชาเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร เพื่อลดค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาในจีน ซึ่งอาจนาไปสู่การถอดถอนหุน้ กลุ่มสถาบันการศึกษา
ทั้งหมดออกจากตลาดหลั กทรัพย์ และการบังคั บใช้ม าตรการที่เข้ม งวดต่ อบริษั ทเทคโนโลยีใ นประเด็นการผูกขาดและการเก็ บข้อมู ล
ส่วนบุ คคล ทาให้ร าคาหุ้ นในกลุ่ม ธุร กิจ ที่เ กี่ย วข้ องปรั บตั วลดลงอย่ า งมี นัย สาคัญ นอกจากนี้ยั งมี ปัญ หาการขาดแคลนพลัง งาน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานมาก เช่นการผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็นต้น
ตลาดหุ้นปรับตัวขึน้ ในเดือนตุลาคม นาโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป หลังผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบีย น
ในดัชนีที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสะท้อนการขยายตัวทีด่ ีแม้เริ่มชะลอตัวลงบ้าง โดย GDP ไตรมาส 3 เติ บ โต
ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ด้านตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณที่ดีขนึ ้ โดยจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ครั้งแรกลดลงไปที่ 281,000 คนซึ่งเป็นระดับตา่ สุดในรอบ 19 เดือน และธนาคารกลางยุโรปมีมติคงนโยบายการเงิน แม้อัตราเงินเฟ้อจะขึน้
เกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 2.0 จากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ที่ยืดเยื้อและปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ทั้งนี้นางคริสติน ลาการ์ด
ประธานธนาคารกลางยุโรป ระบุว่ า เงื่อนไขในการปรั บขึน้ ดอกเบี้ย ครั้งแรกน่าจะยังไม่ สามารถบรรลุ ได้ภายในปี 2565 ส่วนตลาดหุ้ น
ประเทศเกิดใหม่ปรับเพิ่มขึนเล็
้ กน้อย โดยดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวเพิ่มขึนร้
้ อยละ 0.9 หลังภาคการผลิตของจีนกลับมาฟื ้นตัวมากทีส่ ุด
ในรอบ 4 เดือ นจากอุป สงค์ ที่แ ข็ง แกร่ง ตลาดหุ้น โดยรวมปรั บตั วลงแรงในเดื อน พฤศจิ กายน หลัง องค์ก ารอนามั ยโลกแจ้ งเตื อ น
การพบ COVID-19 สายพั นธุ์ โอมิ ครอนในแอฟริก า ซึ่ งมีแ นวโน้ม ที่จ ะแพร่ ระบาดได้อ ย่า งรวดเร็ ว สร้างความเสี่ย งที่ ประเทศต่ าง ๆ
อาจต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดอีกครั้ง และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แถลงต่อสภาคองเกรสส่งสั ญญาณเตรี ย มยุติ

โครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเร็วขึน้ โดยอาจปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณเป็นมากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน เพื่อลดแรงกดดันจากอัต ราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้ อ
ในเดือนตุลาคม อยู่ที่ระดับร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่ง เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2533 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ของอัตราเงินเฟ้อ เริ่มส่งผลต่อความกังวลของระดับค่าครองชีพ สะท้อนจากดัชนีความเชือ่ มั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ลดลงสู่ ร ะดั บ 109.5 ใน
เดือน พ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น และหลายประเทศในยุโรปปรับเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุม
การระบาด COVID-19 สายพั นธุ์ โอมิค รอน หลั ง จากจ านวนผู้ ติด เชื้ อ เพิ่ม ขึ ้นอย่ างมีนั ยส าคัญ อาทิ ออสเตรีย อนุญ าตให้เ ปิด ได้
เฉพาะร้านค้า สาคัญ ถึงเวลา 21.00 น เนเธอร์แลนด์สั่งปิ ดร้านค้ าที่ไม่ จาเป็น ทั้งหมดรวมถึงบาร์และร้ านอาหารตั้ง แต่เวลา 17:00 น.
ถึง 5:00 น. และเบลเยียมบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย และแนะนาให้ทางานจากที่บา้ นอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ เป็นต้น
กองทุนเปิดเคเคพี พาสซี ฟ โกลบอล อิควิตี้ ลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งมีน โยบายลงทุ น
ในหุ้นสามัญในภูมภิ าคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี MSCI All Country World
กองทุ นหลัก มี สัด ส่ว นลงทุ น รายประเทศ 5 อัน ดับ แรก ได้ แก่ สหรั ฐฯ 59.31% ญี่ ป่ ุ น 6.17% จีน 4.09% อั งกฤษ 3.66%
และฝรั่ ง เศส 2.85% สั ด ส่ ว น รายอุ ต สาหกรรม 5 อั น ดั บแรก ได้ แ ก่ Information Technology 22.27% Financials 14.27%
Consumer Discretionary 12.43% Health Care 11.70% และ Industrials 9.59% (ข้อมูลจาก Fact Sheet วันที่ 30 กันยายน 2564)
แนวโน้มการลงทุน
ดัชนี หุ้น ทั่ว โลกในระยะถัด ไปคาดว่าจะเคลื่อ นไหวอยู่ในกรอบที่ จากั ด เนื่อ งจากตลาดส่ว นใหญ่ป รับ ตัวขึ ้นท าสถิ ติสู งสุ ด
ในปีที่ผ่านมา Valuation ในระยะสั้นอยู่ในระดับตึงตัว ทาให้นักลงทุนบางส่วนมีการขายทากาไรขณะที่ภาพรวมการลงทุนยังมีความเสี่ ย ง
และความไม่แน่นอนที่ตอ้ งติดตาม ได้แก่ (1) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ยังคงขยายตัว จนทาให้มี ผู้ ติด
เชื้อรายวัน เพิ่ม ขึน้ ทาสถิติ สูงสุ ดในหลายประเทศ แม้ว่า รัฐบาลส่ว นใหญ่จะใช้มาตรการการป้องกันที่ เข้มงวดขึ ้น แต่ ก็ยัง ไม่เข้ มงวด
เมื่ อ เที ย บกั บช่ ว งเดื อ นมี น าคม ปี 2563 (2) การผ่ า นแผนกระตุ้ น เศรษฐกิ จ Build Back Better ของประธานาธิ บ ดี โจ ไบเดน
ที่ยังมีความขัดแย้งในเรื่องวงเงินและมาตรการบางส่วน (3) การทบทวนข้อตกลงการค้า Phase 1 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่จะครบก าหนด
2 ปี ในเดือน ม.ค. 2565 นี้ โดยการทบทวนคาดว่าจะเกิดขึน้ ในช่วงไตรมาส 1

บริษัทขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุนกับ บริษัท บริษัท ถือเป็ นเป้าหมายสาคัญยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดที ี่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อ ทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์ 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
• กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป (KKP PGE-H) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,033,441,518.80 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.8476 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

กองทุนรวม

13.50%

-1.44%

2.78%

18.24%

N/A

N/A

N/A

14.35%

ตัวชี้วัด3,6

14.95%

-1.40%

3.31%

20.05%

N/A

N/A

N/A

17.00%

12.08%

11.83%

10.63%

11.86%

N/A

N/A

N/A

22.34%

10.57%

10.75%

9.70%

10.37%

N/A

N/A

N/A

19.77%

ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน ของ
ตัวชี้วัด2

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
N/A

2562
7.17%

2563
13.80%

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วัด3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.15%

16.63%

ความผันผวน
10.98% 31.91%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวน
9.71% 28.27%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอั ตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
+ 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุน รวมมี ผ ลการด าเนิน งานตั้ งแต่ วัน ที่ จดทะเบีย นทรัพ ย์ สิน กองทุ นรวมหรื อวั น ที่เ ปิด เสนอขายชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปี ป ฏิทิ น จะแสดง
ผลการด าเนินงานของปีป ฏิทินแรกตั้งแต่วั นที่กองทุนรวมจดทะเบีย นทรัพย์ สินกองทุนรวมหรือวันที่เ ปิดเสนอขายชนิ ดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ ายของปี
ปฏิทินแรก
5

หากกองทุ นรวมมีผลการด าเนิน งานในปีที่ เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิ น จะแสดงผลการดาเนินงานของปีป ฏิทิน สุดท้า ยตั้ง แต่วัน ทาการสุด ท้ายของปี ปฏิทิ น
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

6

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m and may
not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on
as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or

6

prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of
this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creatin g any MSCI
information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information.
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด F (KKP PGE-H-F) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : - บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.8476 บาทต่อหน่วย
Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2

กองทุนรวม

13.50%

-1.44%

2.78%

18.24%

N/A

N/A

N/A

40.72%

ตัวชี้วัด3,6

14.95%

-1.40%

3.31%

20.05%

N/A

N/A

N/A

42.64%

12.08%

11.83%

10.63%

11.86%

N/A

N/A

N/A

19.85%

10.57%

10.75%

9.70%

10.37%

N/A

N/A

N/A

17.86%

ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด2

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

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

2563
57.84%

ตัวชี้วัด3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

59.50%

ความผันผวน
26.04%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวน
23.58%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัว ชี้วั ด : 95% ดั ชนี MSCI ACWI ปรั บด้ วยต้ นทุ นการป้ องกัน ความเสี่ ย งอั ตราแลกเปลี่ย นเพื่ อค านวณผลตอบแทนเป็ นสกุ ลเงิ น บาท ณ วัน ที่ค านวณ
ผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุ น รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้ง แต่วั นที่ จ ดทะเบี ยนทรั พ ย์สิ น กองทุน รวมหรื อวั น ที่เ ปิด เสนอขายชนิด หน่ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปีป ฏิ ทิน จะแสดง
ผลการด าเนินงานของปีปฏิทิน แรกตั้ง แต่วันที่ กองทุน รวมจดทะเบีย นทรัพย์ สินกองทุนรวมหรือวัน ที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึ งวันทาการ สุดท้ ายของ
ปีปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผ ลการด าเนินงานในปี ที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดาเนิน งานของปีปฏิ ทินสุด ท้ายตั้ งแต่วัน ทาการสุดท้า ยของปี ปฏิทิ น
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m and may
not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on
as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or
prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of
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this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creatin g any MSCI
information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information.
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 109,185,967.69 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.8474 บาทต่อหน่วย
Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2

กองทุนรวม

13.49%

-1.44%

2.78%

18.23%

N/A

N/A

N/A

26.46%

ตัวชี้วัด3,6

14.95%

-1.40%

3.31%

20.05%

N/A

N/A

N/A

29.40%

12.08%

11.83%

10.63%

11.86%

N/A

N/A

N/A

14.19%

10.57%

10.75%

9.70%

10.37%

N/A

N/A

N/A

12.75%

ความผันผวน
ของผลการ
ดาเนินงาน2
ความผันผวน ของ
ตัวชี้วัด2

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)

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

2563
25.59%

ตัวชี้วัด3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28.36%

ความผันผวน
16.95%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของผลการ
ดาเนินงาน
ความผันผวน
15.51%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ย งอัตราแลกเปลี่ย นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่ ค านวณผลตอบแทน
+ 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุน รวมมี ผ ลการด าเนิน งานตั้ งแต่ วัน ที่ จดทะเบีย นทรัพ ย์ สิน กองทุ นรวมหรื อวั น ที่เ ปิด เสนอขายชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปี ป ฏิทิ น จะแสดง
ผลการด าเนินงานของปีป ฏิทินแรกตั้งแต่วั นที่กองทุนรวมจดทะเบีย นทรัพย์ สินกองทุนรวมหรือวันที่เ ปิดเสนอขายชนิ ดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ ายของ ปี
ปฏิทินแรก
5
หากกองทุ นรวมมีผลการดาเนิ นงานในปีที่ เลิก กองทุ นไม่ ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานของปีปฏิ ทินสุ ดท้ายตั้งแต่วันท าการสุดท้ ายของปีป ฏิทิ น
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m and may
not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on
as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or
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prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of
this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creatin g any MSCI
information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information.
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
• รายละเอียดการลงทุน
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• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-

ไม่มี -

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ไม่มี • รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว
- ไม่มี -
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ผลการดาเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP PGE-H FUND ไปลงทุน

ผลตอบแทน
(Return)

หลักทรัพย์

iShares MSCI ACWI ETF

2.95%

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Return Standard
Deviation)
11.01%

Source: Bloomberg
ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นั้นๆ ข้อมูลในการคานวณช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในที่นี้
ใช้การคานวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันทาการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KKP PGE-H FUND มีการลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
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
มีความเสี่ยงต่า มาก 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
การช าระดอกเบี้ ยและคื นเงิน ต้น ในเกณ ฑ์ที่ เพี ย งพอ แต่ มีค วามอ่อ 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 ง กาหนด “แนวโน้ มอั น ดั บ เครดิ ต ” (Rating
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ Outlook) เพื่ อ สะท้ อ นความเป็น ไปได้ ขอ งการเปลี่ย นแปลงอัน ดับ เครดิ ตขอ ง
คื น เงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ ต่ า กว่ 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 ได้แก่
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 ๆในประเทศไทยภายใต้
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 าระ หนี้ต 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
การเปลี่ ยนแปลงขอ งสถานการณ์ ห รือ สภาพทางเศรษฐกิ จจะมี
อย่างไรก็ ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดั งกล่ าวจะมีค วามไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตาม
ผลกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ไ ด้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
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 นต ามก าห นด เวล าจะ มี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราอืน่ ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิ บั ติ
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้อ ผูกพั นทางการเงินขึ้ นอ ยู่กับ สภาวะที่เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ นธุ รกิจ และสภาพการณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
กับผู้อ อกตราสารหนี้อ ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อ นไขขอ ง D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น
ตราสารหนี้แ ละข้อ ผูกพั นทางการเงิ นยังคงเป็นไปได้ใ นปัจจุ 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 งบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทุ ก
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอ ย่างต่อ เนื่อ งนั้น ไม่แน่น อนขึ้น อยู่กั บ
ระดับ เพื่อ แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ระดับสากล เครื่อ 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 า มากเมื่ 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 บัติ ตามข้อ ผู กพั นทางการเงิน ขึ้นอ ยู่กั บสภาวะที่เอื้ อ ต่ อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อ ถือ ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สัญ ญาณการปรับอั นดั บความน่า เชื่อ ถือ (Rating Watch) : สั ญ ญ าณ การปรั บอั นดั บ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อ ถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อ ถือ จะถูกใช้ เพื่อ แจ้งให้นั กลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ ย นแปลงอันดั 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 ต่า ลง 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 และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่ม ีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด 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 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.28 เท่า
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• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

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