KKP PLUS FUND
กองทุ น เปิ ด เคเคพี ตราสารหนี ้ พ ลั ส
KKP FIXED INCOME PLUS FUND

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดื อ น
1 พฤศจิ ก ายน 2564 - 30 เมษายน 2565

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (บริษั ท) ขอเรียนนาเสนอข้อมู ลให้ท่านทราบว่า กองทุ นเปิด เคเคพี
ตราสารหนี้ พลัส (KKP FIXED INCOME PLUS FUND) ได้ ดาเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 บริษัทจึงขอนาส่งรายงานประจา 6 เดือน มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุ นจะได้รั บ ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP FIXED INCOME PLUS FUND มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 29 เมษายน 2565 เท่ากับ 36,200.01 ล้านบาท คิ ด เป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากั บ 14.1274 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลังประมาณ 6 เดือน ปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.27
ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.24
โดยเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดาเนิน เป็นผลรวมของ
1. ร้อยละ 30 จากผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Index)
2. ร้อยละ 30 จากดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ
A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index A- up)
3. ร้อยละ 10 จากผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ อ อก
ตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1-3ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (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
เส้นอัต ราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในช่ วง 6 เดื อนที่ผ่ านมา มีทิศทางปรับ ตัวเพิ่ มขึน้ ค่ อนข้างมากตั้ งแต่พั นธบัตรอายุ 2 ปี
เป็นต้นไป โดยพันธบัตรรุ่นอายุตา่ กว่า 1 ปี มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.50-0.52 (ปรับตัวเพิ่มขึนร้
้ อยละ 0.01-0.10) พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี
มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.84 (ปรับตัว เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.93) พั นธบัตรรุ่ นอายุ 3-7 ปี มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.84-2.57 (ปรับตั ว
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.93-1.01) และพันธบัตรรุ่นอายุมากกว่า 10 ปีมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.83 (ปรับตัวเพิ่มขึนร้
้ อยละ 0.85) โดยสาเหตุ

หลักเกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกมีการปรับตัวชันขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากแนวโน้มการปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกที่เร่งตัวขึนเพื
้ ่อชะลอความร้อนแรงอัตราเงินเฟ้อทีอ่ ยู่ในระดับสูง
สาหรับอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปของไทย มีสั ญญาณการเพิ่มขึน้ ของราคาสินค้าตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 และได้ปรับตัวสูงขึ ้น
อย่า งต่ อเนื่ องเกิน ระดั บร้ อยละ 5 ในช่ วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 อย่ างไรก็ ตาม อั ตราเงิน เฟ้ อในเดือ นเมษายนชะลอตัวเล็ก น้อ ย
จากร้อ ยละ 5.73 เป็นร้อ ยละ 4.65 ถือเป็ นการเพิ่มขึน้ ในอัต ราที่ล ดลง มาจากการสู งขึน้ ของสินค้ าในกลุ่มพลั งงานเพิ่มร้อ ยละ 21.07
ส่งผลให้สิน ค้า ในหมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่ อสารเพิ่ม ร้อยละ 10.73 โดยเฉพาะน้ ามัน เชื้ อเพลิง เพิ่ มร้ อยละ 29.74 เงิน เฟ้ อ
พื้น ฐานในปรั บตั วเพิ่ มขึ ้นร้อ ยละ 2.00 เท่ ากับ เดื อนก่อ นหน้า ขณะที่ ส่งออกไทยขยายตัว ร้อยละ 9.9 ชะลอตั วลงจากร้อ ยละ 19.5
และนาเข้าไทยขยายตัวร้อยละ 21.5 จากร้อยละ 18 ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,908 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในรายงานการประชุ มกนง. เดือนมีนาคม คณะกรรมการฯ ประเมิน ว่าเศรษฐกิจไทยไม่เข้า ข่ายภาวะ stagflation โดยยัง มี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 ซึ่งคณะกรรมการฯประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในปี 2565 และ 2566 ที่ ร้ อ ยละ
3.2 และ ร้อยละ 4.4 ตามลาดับ เนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่าบาตรรัสเซียจะไม่กระทบแนวโน้มการฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จโดยรวม
สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คณะกรรมการฯคาดว่าจะอยู่ทรี่ ้อยละ 4.9 และ 1.7 ตามลาดับ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มสูงขึน้ กว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ในปี 2565 จากราคาพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก ก่ อ นที่ จะ
ปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566 ส่วนหนึง่ จากราคาพลังงานที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง คณะกรรมการฯ ประเมิ น ว่ า อั ต รา
เงินเฟ้อที่สูงขึน้ เป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน (cost-push inflation) ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demand-pull
inflation) ยังอยู่ในระดับตา่ จากรายได้ที่เพิ่งเริ่มฟื ้นตัว รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังยึดเหนีย่ วอยู่ในกรอบเป้าหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มนั่ ใจว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังสอดคล้องกับ
เป้าหมายนโยบายการเงิน
สาหรับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึนจากการคาดการณ์
้
ข องตลาด
ในการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอย่างต่อเนือ่ งเพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อทีย่ ังคงอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่ ม
พันธบัตรระยะสั้น ปรับตัว เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.39 กลุ่มพัน ธบัตรระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อ ยละ 1.92 และกลุ่ม พันธบัตรระยะยาวปรับตั ว
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.19 โดยเฉลี่ย ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ภาคเอกชน Investment Grade Spread และ High Yield Spread
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึนในช่
้ วง 6 เดือนที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากสภาวะตลาดที่มปี ัจจัยความไม่แน่นอนเกิดขึน้ หลายปัจจัย เช่น
สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มาตรการรัดเข็มขัดทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก เป็นต้น
การประชุ มคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FOMC) เดือ นมีน าคม คณะกรรมการมีมติ ปรับ ขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ 0.25 มาอยู่ ที่ร้อยละ 0.25-0.50 จากเดิม ที่ร้อยละ 0.00-0.25 และเห็น สมควรในการที่จะขึ ้นดอกเบี้ ย
นโยบายเพิ่มเติมต่อ เนื่องอีกในระยะข้า งหน้า โดยคณะกรรมการมองอัตราเงิ นเฟ้อยังเร่งตัวในระดับสูงในระยะสั้นจากประเด็นสงคราม
รัสเซีย -ยูเครนที่ได้ส่ งผลกระทบต่ อราคาสินค้ าที่สูง ขึน้ อย่ างไรก็ ดี คณะกรรมการยั งคงคาดว่า ในระยะยาวเงินเฟ้ อ จะกลั บเข้า สู่ระดั บ
เป้าหมายเงินเฟ้อทีร่ ้อยละ 2 และยังส่งสัญญาณเตรียมลดขนาดงบดุลในการประชุมครั้งถัดไปอีกด้วย และในช่วงทีผ่ ่านมามีคณะกรรมการ

ที่มีสิท ธิ์ออกเสียงหลายท่านได้ออกมาพู ดสนั บสนุ นการปรับขึ ้นดอกเบี้ย ถึงร้อยละ 50 ในบางรอบการประชุม และการเร่ง ขึน้ ดอกเบี้ ย
เกินระดับ Terminal rate เพื่อกดดันเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่เป้าหมายทีร่ ้อยละ 2
แนวโน้มการลงทุน
ภาวการณ์ ลงทุนไปข้างหน้ า ปัจจัย ที่ยังต้องติดตามต่ อไปยังคงเป็นอัต ราเงินเฟ้ อสหรัฐฯ ที่ปัจจุบั นแม้จะมีการปรับ ตัวลงมา
เล็กน้อยจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลง แต่ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับทีส่ ูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ร้อยละ 2 ของธนาคารกลางต่ อ ไป
อีกระยะหนึ่ งจากแรงหนุน ของราคาสิ นค้า โภคภั ณฑ์ และอาหารที่ยัง คงปรั บตัว สูงขึน้ อย่า งต่อเนื่อง โดยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ
มีแนวโน้มที่จะคงแนวทางทีจ่ ะต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป โดยขึน้ ดอกเบี้ยนโยบายให้เข้าใกล้สู่ระดับ Neutral rate โดยเร็วที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ตาม
ตลาดแรงงานสหรัฐฯเริ่มมีสัญญาณของการเลิกจ้างงานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจากอุ ปสงค์จากผู้บริโภคเริ่ม ชะลอตัว อาจส่งผลให้
Unemployment rate ปรับ ตัวสูง ขึน้ ในระยะถัดไปและทาให้ Fed คลายกัง วลปัญ หาเรื่อง Wage-Price ได้ในระดับ หนึ่ง รวมถึ งดัช นี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีสัญญาณที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยคาดว่าปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพั นธบั ต ร
สหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากภาพของเศรษฐกิจชะลอตัวและการเปลี่ยนท่าทีของ Fed ที่อาจให้สัญญาณนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึน้
ในด้านของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทย คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยระยะยาวจะยังคงปรับตัวตามทิศทางของ
อัตราผลตอบแทนพั นธบัต รสหรั ฐ เป็น หลัก อย่างไรก็ดี อั ตราผลตอบแทนพั นธบัต รระยะสั้นถึง กลางมี แนวโน้มปรั บตัวขึ ้น ได้ในกรณี ที่
คณะกรรมการกนง. มีการปรับเปลี่ยนมุมองการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจและให้นา้ หนักการควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก ซึ่งอาจทาให้มีค วาม
เสี่ยงที่จะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนือ่ งในช่วงปลายปีนี้
ในส่วนของแผนการลงทุ น กองทุ นเปิด เคเคพี ตราสารหนี้พลัส (KKP FIXED INCOME PLUS FUND) ในระยะข้างหน้าของ
กองทุนฯ ยังเน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐไทยเพื่อรักษาสภาพคล่อง ในส่วนของเงินฝากและตราสารหนี้ภาคเอกชนจะกระจายการลงทุน
ทั้งในด้านของผู้ออกตราสาร อันดับเครดิต อายุคงเหลือ และสกุลเงิน เพื่ อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ลดความผันผวนของผลตอบแทน และ
กระจายความเสี่ยงทางด้านเครดิตอย่างเหมาะสม สาหรับอายุคงเหลือเฉลี่ยของพอร์ตลงทุนจะบริหารอยู่ในระดับ 0.25 ปี โดยประมาณ
เพื่อควบคุมความผันผวนและสร้างผลตอบแทนตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด

บริษัทขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุนกับ บริษัท บริษัท ถือเป็ นเป้าหมายสาคัญยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดที ี่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
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 เมษายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 36,200,007,597.53 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.1274 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
Year to Date 3 เดือน
6 เดือน
1 ปี 2
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
กองทุนรวม
0.12%
0.08%
0.27%
0.68%
1.04%
1.16%
1.72%
2.00%
ตัวชี้วัด3
0.11%
0.06%
0.24%
0.59%
0.69%
0.62%
1.97%
2.66%
ความผันผวน
ของผลการ
0.07%
0.08%
0.07%
0.07%
0.09%
0.08%
0.20%
0.18%
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
0.06%
0.07%
0.06%
0.05%
0.77%
1.20%
1.42%
1.60%
ของตัวชี้วัด 2
ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทนิ 4,5 (%ต่อปี)
2555 2556 2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
กองทุนรวม
3.30% 2.68% 2.49% 1.92% 1.35% 1.37% 1.24% 1.64% 1.03% 0.83%
3
ตัวชี้วัด
3.00% 2.26% 4.29% 6.09% 1.50% -1.64% 1.83% -0.07% 1.53% 0.75%
ความผันผวนของ
0.40% 0.37% 0.22% 0.14% 0.06% 0.09% 0.07% 0.09% 0.10% 0.06%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
1.08% 1.48% 1.24% 2.12% 1.82% 1.25% 1.85% 1.63% 0.34% 0.04%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด
สัดส่วน
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ข นาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
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ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ข นาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี
ร้อยละ 20

หมายเหตุ : การเปลี่ ยนเกณฑ์ ใช้วัดผลการดาเนิน งานในช่ว งแรกอาจท าให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมื่อเปรียบเทีย บ
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่อ งจากตราสารหนี้ที่ก องทุนรวมลงทุน บางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3) และ (4))
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทนิ
จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้ งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่ว ย
ลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทนิ แรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีทเี่ ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
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 เมษายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,362,782,852.88 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.2260 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
Year to Date 3 เดือน
6 เดือน
1 ปี 2
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
กองทุนรวม
0.19%
0.12%
0.37%
0.86%
1.26%
N/A
N/A
1.29%
ตัวชี้วัด3
0.11%
0.06%
0.24%
0.59%
0.69%
N/A
N/A
0.83%
ความผันผวน
ของผลการ
0.08%
0.09%
0.07%
0.07%
0.09%
N/A
N/A
0.09%
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
0.06%
0.07%
0.06%
0.05%
0.77%
N/A
N/A
0.81%
ของตัวชี้วัด 2
ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทนิ 4,5 (%ต่อปี)
2555 2556 2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.63% 1.23% 1.02%
3
ตัวชี้วัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.24% 1.53% 0.75%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.10% 0.11% 0.06%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.63% 0.34% 0.04%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาตามมาตรฐาน การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ข นาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
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ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ข นาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี
ร้อยละ 20

หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมือ่ เปรียบเทียบตัวชี้วดั
มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทกี่ องทุนรวมลงทุน บางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีว้ ัดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3) และ (4)) ค านวณ
จากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั้ หมดเสียภาษี
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทนิ
จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้ งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบี ยนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่ว ย
ลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทนิ แรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีทเี่ ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
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• กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดเพื่อการออม (KKP PLUS-SSF) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,141,937.89 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.1292 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
Year to Date 3 เดือน
6 เดือน
1 ปี 2
3 ปี 2
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน
กองทุนรวม
0.12%
0.07%
0.29%
N/A
N/A
N/A
N/A
0.29%
ตัวชี้วัด3
0.11%
0.06%
0.24%
N/A
N/A
N/A
N/A
0.24%
ความผันผวน
ของผลการ
0.07%
0.08%
0.07%
N/A
N/A
N/A
N/A
0.07%
ดาเนินงาน2
ความผันผวน
0.06%
0.07%
0.06%
N/A
N/A
N/A
N/A
0.06%
ของตัวชี้วัด 2
ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทนิ 4,5 (%ต่อปี)
2555 2556 2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.16%
3
ตัวชี้วัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.13%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.05%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.03%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาตามมาตรฐาน การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ข นาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
ร้อยละ 20
10

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สัดส่วน
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ร้อยละ 30
ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี ร้อยละ 30
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถือของผู้ ร้อยละ 10
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ข นาด ร้อยละ 10
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี
ร้อยละ 20

หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขนึ ้ เมือ่ เปรียบเทียบตัว ชี้ วั ด
มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทกี่ องทุนรวมลงทุน บางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีว้ ัดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3) และ (4)) คานวณจาก
สมมติฐานตราสารหนี้ทงั้ หมดเสียภาษี
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทนิ
จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้ งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่ว ย
ลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทนิ แรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีทเี่ ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
• รายละเอียดการลงทุน

12

13

• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-

ไม่มี -

14

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

15

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

16

• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

17

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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 งทางด้านการตลาดและการเงิ นที่ 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 อกตราสารหนี้ ไม่มีความสามารถใน
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

28

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 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
การเปลี่ ยนแปลงขอ งสถานการณ์ ห รือ สภาพทางเศรษฐกิ จจะมี
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 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 ถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
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 กลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ย 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 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล

- การลงทุน ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เนื่อ งจากผู้อ อกตราสารถูก ลดอั นดับ ความน่า เชื่อถื อ (Downgrade) ระหว่ างวั น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตามที่ โครงการจั ดการของกองทุน Plus Fund กาหนดให้กองทุนสามารถลงทุ นในตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่ได้รั บการ
จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ BBB+ ขึน้ ไปเท่านั้น โดยในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีการลงทุ นในตราสารหนี้
ที่ออกโดยผู้ออกราย L.P.N. Development Public Company Limited (“LPN”) โดยผู้ออกรายดังกล่าวได้ถูก Downgrade อันดับ
ความน่าเชื่อถือ (“Credit Rating”) จาก BBB+ เหลือ BBB โดย Tris Rating ซึ่งแม้จะยังเป็นระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade) แต่ต่ากว่าที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุน บริษัท จึงขอเรียนว่าการ downgrade อันดับความน่าเชื่ อ ถื อ ของผู้ อ อก
ราย LPN ข้างต้น ทาให้กองทุน Plus Fund ไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ของ LPN ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่
โครงการจัดการกาหนด ทั้งนี้บริษทั ได้แก้ไขการลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่ 12 เมษายน 2565 โดยไม่มผี ลขาดทุนต่อกองทุน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.8 เท่า
• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

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