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รายงานประจําป ี
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเปิดเคแทม 
เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                         ขอแสดงความนับถือ 
                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

  ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2566) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-JAPAN-A 31 พฤษภาคม 2559 15.1884 2.11% -0.48% 1.38% 10.37% 6.77% 2.74% N/A 6.46% 
Benchmark - - -0.60% 0.75% -2.44% -3.29% 1.31% -1.76% N/A 2.84%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.59% 12.36% 13.53% 15.63% 22.98% 20.74% N/A 19.09% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 16.44% 15.45% 15.89% 16.61% 18.58% 17.23% N/A 16.20% 

Benchmark = คํานวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index  ในสกุลเงินเยน คํานวณโดยปรับสว่นตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KT-JAPAN-A N/A N/A N/A 13.03% 16.27% -25.83% 30.61% 2.55% 10.89% 2.76% 
Benchmark N/A N/A N/A 6.93% 22.78% -18.84% 10.15% 4.66% 7.77% -8.37% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A 18.29% 10.12% 17.45% 15.16% 32.73% 16.10% 16.35%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A 16.39% 9.92% 16.87% 12.98% 22.62% 15.04% 16.88%

* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index  ในสกุลเงินเยน คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2566) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-JAPAN-D 31 พฤษภาคม 2559 13.6289 2.10% -0.49% 1.37% 10.35% 6.85% 2.78% N/A 6.46% 
Benchmark - - -0.60% 0.75% -2.44% -3.29% 1.31% -1.76% N/A 2.84%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.59% 12.36% 13.52% 15.63% 22.98% 20.74% N/A 19.09% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 16.44% 15.45% 15.89% 16.61% 18.58% 17.23% N/A 16.20% 

กองทุนจา่ยเงินปนัผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.35 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index  ในสกุลเงินเยน คํานวณโดยปรับสว่นตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KT-JAPAN-D N/A N/A N/A 12.97% 16.13% -25.85% 30.57% 2.50% 11.21% 2.74% 

Benchmark N/A N/A N/A 6.93% 22.78% -18.84% 10.15% 4.66% 7.77% -8.37% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A 18.29% 10.12% 17.45% 15.16% 32.72% 16.10% 16.35%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A 16.39% 9.92% 16.87% 12.98% 22.62% 15.04% 16.88%

กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.35 บาทต่อหน่วย 
* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index  ในสกุลเง ินเยน คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

  ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดเพ่ือการออม) 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2566) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 
% ตาม
ช่วงเวลา 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KT-JAPAN-SSF 3 พฤศจกิายน 2565 15.0548 2.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.12%
Benchmark - - -0.60% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.88% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.59% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.45% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 16.44% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.70% 

Benchmark = คํานวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

KT-JAPAN-SSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.18% 

Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.49% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.93% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.50% 

* ผลการดําเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,130.53 0.92  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 425.36 0.04  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,282.63 0.23  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 196.04 0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A*** 12,034.56 1.21  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 717.56 0.92  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 33.43 0.04  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 179.39 0.23  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 15.41 0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D*** 945.79 1.21  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดเพ่ือการออม) 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.42 0.26  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.07 0.01  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.35 0.07  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 0.03 0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF*** 1.87 0.35  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

PTR = N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  7 | รายงานประจําปี 

KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
รายละเอียดการลงทุน KT-JAPAN มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   688,197,365.81 95.51  
 หน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund         688,197,365.81 95.51 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   6,314,765.50 0.88 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา 
             - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         5,575,762.94 0.77 
             - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         739,002.56 0.10 
 อื่นๆ   26,037,178.26 3.61  
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด              24,918,312.74 3.46  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              12,063,833.86 1.67  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -10,944,968.34 -1.52 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 720,549,309.57 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
  หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
  เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
  investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566  

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของกองทุน Henderson 
Horizon Fund – Japanese Smaller 
Companies Fund 

Henderson Management S.A. 688,197,365.81

 
ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 

 
หมายเหตุ 
- ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนรวมหลัก เดือนมกราคม 2566  
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.80% ของ NAV  
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑตํ์่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลAA 
(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้
ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลงัอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี ้ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Henderson Horizon Fund – 

Japanese Smaller Companies Fund ซึ ่งจัดเป็น Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ภายใต้หลักเกณฑ์
ของ UCITS และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) หรือบริษัทที่มีมูลค่า
ตลาดต่ําท่ีสุด 25% ของตลาดทุนประเทศญ่ีปุ่น 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund ในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.12 จาก 7,772.90 เยนต่อหน่วย มาอยู่ที่ระดับ 8,714.91 
เยน ดัชนี Nikkei 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ ่น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที ่ 28,091.05 ปรับตัวลงมาอยู่ที ่ 27,001.98 ณ วันที่ 31 
มกราคม 2566 คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.88 โดยภาพรวมเดือนมกราคม 2566 งบดุลการค้าของญี่ปุ่นยังคงขาดดุล 3,496.6 ล้านเยน ซ่ึง
ขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 เนื่องจากการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมีสาเหตุมาจากประเทศจีนที่เป็นคู่ค้าที่สําคัญของญี่ปุ่นซึ่งมีความ
ต้องการซื้อรถยนต์และเครื่องจักรสําหรับผลิตชิปลดลง โดยการส่งออกไปจีนลดลง 17.1% เทียบกับเดือนก่อนหน้า สําหรับการนําเข้า
ญี่ปุ่นยังคงมีการนําเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการนําเข้า ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และนํ้ามันดิบเป็นส่วนใหญ่ ในฝั่งเงินเฟ้อ 
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มองว่า เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 จากส่วนพลังงานเป็นหลัก ในส่วนของ
นโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีอยู่ที่ 0% 
ตามเดิม จากตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ ่นสะท้อนว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอาจไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่าที่ควร ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตร์คาดการณ์แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่ นายคาซึโอะ อุเอดะ ที่จะมีการเข้า
รับตําแหน่งในเดือนเมษายน อาจมีการดําเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดมากขึ้นแบบค่อยเป็นเป็นไปเนื่องจากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและ
ค่าแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ท้ังนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเงินเยนร้อยละ 12.36 จาก 0.2884 บาท/เยน ณ วันท่ี  
1 กุมภาพันธ์ 2565 มาอยู่ท่ีระดับ 0.2528 บาท/เยน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566  

 

2. สถานะการลงทุนสําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ในระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Japanese Smaller 
Companies Fund ร้อยละ 96.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  และถือครองเงินสดเพื่อสภาพคล่องและสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 3.61 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 

3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
สัดส่วนการลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

Japanese Smaller Companies ลดลงจากร้อยละ  97.77 เป็นร้อยละ 96.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และถือครองเงินสดเพ่ือสภาพ
คล่องและสินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.23 เป็นร้อยละ 3.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
    บาท 
    หมายเหตุ 2566  2565 
สินทรัพย์  9   
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  3, 4 688,197,365.81  1,534,617,075.31
 เงินฝากธนาคาร 24,289,122.65  53,071,910.43
 ลูกหนี้    
  จากดอกเบี้ย  222.90  412.41
  จากการขายเงินลงทุน 11,021,742.87  -
  จากการขายหน่วยลงทุน 1,192,527.89  7,435,999.49
 ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 5, 6 6,737,816.04  37,778,138.42
 รายได้อ่ืนค้างรับ 478,530.29  3,677,365.24
  รวมสินทรัพย์ 731,917,328.45  1,636,580,901.30
หนี้สิน   9   
 เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 10,001,908.39  26,686,854.41
 เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 6 423,050.54  921,226.42
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  5 918,464.77  1,607,123.63
 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 33.44  61.86
 หนี้สินอ่ืน 24,561.74  42,124.69
  รวมหนี้สิน 11,368,018.88  29,257,391.01
สินทรัพย์สุทธิ 720,549,309.57  1,607,323,510.29

สินทรัพย์สุทธิ:   
 ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 478,637,575.00  1,176,191,138.10
 กําไรสะสม   
  บัญชีปรับสมดุล  83,025,937.68  393,986,869.07
  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 158,885,796.89  37,145,503.12
  สินทรัพย์สุทธิ 7 720,549,309.57  1,607,323,510.29

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
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กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
         

  ชื่อหลักทรัพย์  

 จํานวนหน่วย 
  มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 

 ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน  

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ     

 หน่วยลงทุน     

  ลักเซมเบิร์ก     

  
Janus Henderson Horizon Fund - Japanese 
Smaller Companies Fund - Class A2 * 

312,382.225 688,197,365.81  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 728,804,229.75 บาท)  688,197,365.81  100.00
* Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund - Class A2 มวีัตถปุระสงค์คือการบรรลุเป้าหมายการเตบิโต 
ของเงินทุนในระยะยาวโดยลงทุนไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบรษิัทญี่ปุ่นท่ีมีขนาดเล็ก 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย  
 มูลค่ายุติธรรม

(บาท)  

 ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน  

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ     

 หน่วยลงทุน     

  ลักเซมเบิร์ก     

  
Janus Henderson Horizon Fund - Japanese 
Smaller Companies Fund - Class A2 * 

684,507.455 1,534,617,075.31  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,659,280,225.63 บาท)  1,534,617,075.31  100.00
* Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund - Class A2 มีวัตถุประสงค์คือการบรรลุเป้าหมายการเติบโต 
ของเงินทุนในระยะยาวโดยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นท่ีมีขนาดเล็ก 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2566 
      บาท 
    หมายเหตุ 2566  2565 

รายได้   3    

 รายได้ดอกเบี้ย  3,788.05  4,571.32
 รายได้อ่ืน 10 8,277,493.85  5,910,607.22
  รวมรายได้  8,281,281.90  5,915,178.54

ค่าใช้จ่าย  3    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5, 7 9,849,505.72  7,157,413.81
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  7 458,850.74  357,870.72
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 7 2,462,376.38  1,789,353.39
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  60,000.00  60,000.00
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย  -  11,157.44
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน  150,911.67  261,276.24
  รวมค่าใช้จ่าย  12,981,644.51  9,637,071.60

ขาดทุนสุทธิ    (4,700,362.61)  (3,721,893.06)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3    

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (105,573,783.48)  79,932,165.57
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  84,056,286.38  (162,205,221.39)
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  179,074,951.81  20,038,464.62
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์ 6, 9 (30,542,146.50)  13,408,747.97

 รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (574,083.62)  (303,299.82)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  126,441,224.59  (49,129,143.05)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  121,740,861.98  (52,851,036.11)
หัก ภาษีเงินได้ 3 (568.21)  (685.69)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ 7 121,740,293.77  (52,851,721.80)
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2566 

      บาท 
    หมายเหตุ 2566  2565 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

 การดําเนินงาน  121,740,293.77  (52,851,721.80)
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 3, 8 -  (2,056,561.96)
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  589,622,216.02  2,823,663,938.04
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  (1,598,136,710.51)  (2,388,646,838.73)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (886,774,200.72)  380,108,815.55
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี  1,607,323,510.29  1,227,214,694.74

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี  720,549,309.57  1,607,323,510.29
         

       หน่วย  

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน     

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)     

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  117,619,113.8106  91,710,747.1550
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี  40,016,989.0393  193,480,348.6021
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (109,772,345.3519)  (167,571,981.9465)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  47,863,757.4980  117,619,113.8106

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2566 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) 
เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซิต้ีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกําหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 
ชนิด ได้แก่ 

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล เหมาะ
สําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ําเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 

3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้       สมํ่าเสมอจากเงินปัน
ผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 

5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 

6. ชนิดเพ่ือการออม เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดเพ่ือการออมเท่านั้น 
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2565 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies 
Fund - Class A2 (Master Fund) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งจดทะเบียนใน Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าว บริหารและจัดการโดย Henderson Management S.A. ทั้งนี้
กองทุนจะเข้าทําสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื่อการออมตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน 
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุน

กลุ่ม/บุคคล 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 



 

P a g e  23 | รายงานประจําปี 

KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
เงินลงทุน      
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  
-    เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้ง

ล่าสุด ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง     
เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ป ี
บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันท่ีเกิดรายการ 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา 
ณ วันสิ้นปี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี
จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จาก
สัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
ภาษีเงินได้   
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย  
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สนิท่ี
อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้   
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
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4. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้        

 บาท 
 2566  2565 

ซ้ือเงินลงทุน 439,290,652.32  1,847,238,366.94
ขายเงินลงทุน 1,264,192,864.72  1,203,824,057.40

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้ 
 บาท  

 2566  2565  นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,849,505.72 7,157,413.81  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,462,376.38 1,789,353.39  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 250,931,642.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2566  2565 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 665,476.57  1,190,095.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 166,369.14  297,523.76

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  4,637,059.97

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม    
 บาท 
 2566 
 จํานวนเงินตาม  มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 723,859,139.34 6,737,816.04  423,050.54

 

 บาท 
 2565 
 จํานวนเงินตาม  มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,495,746,555.75 37,778,138.42  921,226.42
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7. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่าย    
 2566 
 ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดจ่ายเงินปันผล  ชนิดเพ่ือการออม 
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย) 43,674,506.1397 4,115,713.1244  73,538.2339
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)  663,349,312.45 56,092,888.68  1,107,108.44
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 15.1884 13.6289  15.0548

 

  2565 
  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดจ่ายเงินปันผล 
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย) 109,598,450.3507  8,020,663.4599
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)  1,508,259,694.58  99,063,815.71
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.7616  12.3510

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้ 

 บาท 

 2566  2565 
ชนิดสะสมมูลค่า 112,357,800.10  (50,604,276.52)
ชนิดจ่ายเงินปันผล  9,363,983.80  (2,247,445.28)
ชนิดเพ่ือการออม  18,509.87  - 
      รวม 121,740,293.77  (52,851,721.80)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่าย  อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ   

ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.675 ต่อปี  
ชนิดจ่ายเงินปันผล  ไม่เกิน 2.675 ต่อปี  
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ไม่เกิน 2.675 ต่อปี 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  ไม่เกิน 1.605 ต่อปี  
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  ไม่เกิน 1.605 ต่อปี  
ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 2.675 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.0749 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.535 ต่อปี  
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8. การแบ่งปันส่วนทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้ 

      (หน่วย : บาท) 
วันปิดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา ชนิดหน่วยลงทุน อัตราหน่วยละ รวม 
2 มีนาคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564 ชนิดจ่ายเงินปันผล 0.65 1,195,683.57

27 สิงหาคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 ชนิดจ่ายเงินปันผล 0.25 860,878.39
9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อ่ืน โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับท่ี 1) 
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม 

(ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับท่ี 2) 
- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับ

ท่ี 3) 
บาท 

 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์        
กองทุน - 688,197,365.81  -  688,197,365.81
ตราสารอนุพันธ์  -  6,737,816.04  -  6,737,816.04
หนี้สิน        
ตราสารอนุพันธ์ -  423,050.54  -  423,050.54

 

บาท 
 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์        
กองทุน - 1,534,617,075.31  -  1,534,617,075.31
ตราสารอนุพันธ์  -  37,778,138.42  -  37,778,138.42
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บาท 
 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
หนี้สิน        
ตราสารอนุพันธ์ -  921,226.42  -  921,226.42

 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้
อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้
จะถูกจดัอยู่ในระดับท่ี 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาํแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย      
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงท่ี

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

รวม    
สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  688,197,365.81  688,197,365.81
เงินฝากธนาคาร 24,289,122.65  - -  24,289,122.65
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  - 222.90  222.90
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  - 11,021,742.87  11,021,742.87
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  - 1,192,527.89  1,192,527.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  - 6,737,816.04  6,737,816.04
รายได้อ่ืนค้างรับ -  - 478,530.29  478,530.29

หนี้สินทางการเงิน    
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน        

หน่วยลงทุน - 
 

- 
 

10,001,908.39 
  

10,001,908.39
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  - 423,050.54  423,050.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  918,464.77  918,464.77
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย -  -  33.44  33.44
หนี้สินอ่ืน -  -  24,561.74  24,561.74
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงท่ี

 
 

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    
สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม - 

 
- 

 1,534,617,075.31  1,534,617,075.31

เงินฝากธนาคาร 53,071,910.43  - -  53,071,910.43
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  - 412.41  412.41
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  - 7,435,999.49  7,435,999.49
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  - 37,778,138.42  37,778,138.42
รายได้อ่ืนค้างรับ -  - 3,677,365.24  3,677,365.24

หนี้สินทางการเงิน    
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน        

หน่วยลงทุน - 
 

- 
 

26,686,854.41 
  

26,686,854.41
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  - 921,226.42  921,226.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  1,607,123.63  1,607,123.63
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย -  -  61.86  61.86
หนี้สินอ่ืน -  -  42,124.69  42,124.69

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
  เยน 

รายการ  2566  2565 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 
2,722,382,976.4

7  
5,320,607,996.9

7
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 43,600,000.00  - 
รายได้อ่ืนค้างรับ  1,892,978.37  12,749,642.39

กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 
6) 
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ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวข้ึนอยู่กับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้าน
บวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารของกองทุน Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund - Class A2 จะวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ และกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ
เงินทุนในระยะยาว โดยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นท่ีมีขนาดเล็ก 

10. รายได้อื่น 
รายได้อ่ืน ได้แก ่การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราท่ีตกลงร่วมกันในสัญญา 

11. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2566 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 

หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี http://www.sec.or.th 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
พีรพงศ์  กิจจาการ ยืนยง  เทพจํานงค์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์  กุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  ดร.สมชัย อมรธรรม 
  แสงจันทร์  ลี 
  ศรชัย เตรียมวรกุล 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
26 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
40 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

43 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

52 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KT-JAPAN 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Japan Equity Fund

 


