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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund

รายงานประจําปี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ตํ่า

1

2

3

4

5

6

7

8

8+ สูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปิด
เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์

กองทุน

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการ
ลงทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2565)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
10.48%
17.63%

KT-US-A
3 มีนาคม 2558 19.9342 -10.07% -6.45% -4.10% 19.19% 21.40% 14.33% N/A
Benchmark
-9.17% -5.80% 1.30% 30.00% 29.03% 20.77% N/A
ความผันผวนของ
27.46% 23.80% 19.18% 18.42% 23.22% 20.39% N/A
20.73%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
28.59% 23.79% 19.35% 18.83% 24.96% 21.69% N/A
20.07%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงิน
สกุลบาท โดย Benchmark ตั ้งแต่จดั ตั ้งกองทุน ถึง วันที่ 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ คํานวณโดยปรับ
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสกุลบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

KT-US-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-5.33%
11.87%

2.51%
5.49%

10.74%
18.15%

-4.36%
-3.20%

29.66%
27.65%

28.00%
37.95%

29.93%
42.52%

N/A

N/A

N/A

18.64% 24.25%

10.99%

18.81%

12.52%

33.50%

17.20%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

16.67% 14.05%

8.85%

19.40%

14.32%

36.29%

17.78%

* ผลการดําเนินงานปี 2558 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
สกุลบาท โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับ
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

จํานวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,047.28

0.82

655.66

0.03

4,371.10

0.21

230.32

0.02

22,304.36

1.08

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
PTR = N/A
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รายละเอียดการลงทุน
KTUS
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
อื่นๆ
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
2,911,388,562.49 100.79
2,911,388,562.49 100.79
-21,043,255.72 -0.73

-2,907,506.57 -0.10
-8,567,525.79 -0.30
-849,442.76 -0.03
-1,905,651.40 -0.07
-6,813,129.20 -0.24
-1,974,390.76 -0.06
-74,664,360.00 -2.58
85,479,149.42 2.959
-12,789,180.18 -0.44
2,888,370,916.01 100.00

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตํ่ากว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ประเภท
ผู้ออก

หน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth
Portfolio

AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
2,911,388,562.49
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
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KT-US

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน (ต่อ)
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน (ต่อ)
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่าํ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 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
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
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อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 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 ซึ่งมี3 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 และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
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BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขทางการเงิ น ตามกํ า หนดเวลาในระดั บ ที ่ น ่ า พอใจเมื ่ อg
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่ อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า
B (tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขของตราสารการเงิ น ตามกํ า หนดเวลาที ่ ไ ม่ แ น่ น อน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อนั ดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

P a g e 12 | รายงานประจําปี

KT-US

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
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1. สภาพตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน AB AMERICAN Growth Portfolio (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสหรัฐฯ ที่จด
ทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุน กองทุน AB AMERICAN Growth Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2565 ราคาปรับตัวขึ้นร้อยละ 16.39 จาก 180.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มาอยู่ที่ระดับ 210.03
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในส่วนของสภาพตลาดของหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ระดับ 3,725.62 จุด เป็นอยู่ที่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ 4,414.02 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 โดยทั้งปี
2564 เศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโต 5.7% สูงกว่าระดับก่อนวิกฤติที่หดตัวลง 3.4% ในปีก่อนหน้า สาเหตุจากการฟื้นตัวโดยได้แรงหนุนจาก
มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในภาคการบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของ
ภาพรวมตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งจากค่าจ้างที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และอัตราว่างงานที่ตํ่ากว่า 4% อย่างไรก็ตามในปี 2565
ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาคือนโยบายการเงิน โดยการประชุม FOMC ในรอบเดือนมกราคม ที่ผ่านมานี้สรุปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ
(FED) เห็นด้วยว่าต้องมีการปรับดอกเบี้ยในเวลาอันใกล้และอาจปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในช่วงปีก่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานที่จ้างงานใกล้เต็มที่ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินกว่าเป้าที่ประเมินไว้ โดยตลาด Futures มองว่า FED
จะขึ้นดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ ซึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงแค่ 4 ครั้งเท่านั้น ในขณะที่ยังคงไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดสภาพ
คล่องของเงินที่มีอยู่ในตลาดลง หรือการทํา QT ออกมา
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินสกุลบาทอ่อนค่าลงเมื่อเที่ยบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 11.05 จาก 29.99 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น 33.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผ่านการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward)
ทั่วไป ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนเมื่อมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุน
ในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท ทั้งนี้ การเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ลงทุนคาดว่า สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐยังมีทิศทางที่อ่อนค่าหรือแข็งค่าชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท
2. สําหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
ในการลงทุน บลจ. กรุงไทย จะนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน AB AMERICAN Growth Portfolio ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะทําการกันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ
กองทุน ทั้งนี้เพราะต้องการให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสะท้อนผลตอบแทนการลงทุนในเงินสกุลที่ลงทุนมากที่สุด ณ วันที่ 31 มกราคม
2565 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุน AB AMERICAN Growth Portfolio) ร้อยละ 99.71 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.29
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3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา
สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุน
AB AMERICAN Growth Portfolio ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.62 เป็นร้อยละ 99.71 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ โดยมีสัดส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนลดลงจากร้อยละ 3.38 เป็นร้อยละ 0.29 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ:
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

หมายเหตุ
7
3, 4

3, 6

2565

2564

2,911,388,562.49
98,455,752.82

1,431,759,593.96
66,447,340.56

4,935.83
44,064,786.77
2,598,057.60
3,056,512,095.51

2,409.72
3,102,779.17
47,891,924.35
1,549,204,047.76

131,542,900.00
10,243,846.51
23,809,099.32
2,476,079.91
740.37
68,513.39
168,141,179.50
2,888,370,916.01

24,227,228.17
15,223,792.76
1,516,025.99
361.46
40,675.22
41,008,083.60
1,508,195,964.16

1,448,949,034.78

902,707,997.65

873,622,009.84
565,799,871.39
2,888,370,916.01
19.9342
144,894,903.4466

300,121,751.12
305,366,215.39
1,508,195,964.16
16.7074
90,270,799.7378

7

3, 6
5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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KT-US

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ชื่อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Luxembourg
AB American Growth Portfolio - Class I USD*

416,244.514

2,911,388,562.49

100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,647,008,839.86 บาท)
2,911,388,562.49
100.00
* AB American Growth Portfolio - Class I USD มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่าน
การลงทุนในตราสารทุน ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ มี
คุณภาพสูง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวังภายใต้การพิจารณาจากผู้จัดการกองทุน
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อหลักทรัพย์

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

(บาท)

มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Luxembourg
AB American Growth Portfolio - Class I USD*

270,038.947

1,431,759,593.96

100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,325,263,380.50 บาท)
1,431,759,593.96
100.00
* AB American Growth Portfolio - Class I USD มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่าน
การลงทุนในตราสารทุน ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ มี
คุณภาพสูง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวังภายใต้การพิจารณาจากผู้จัดการกองทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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KT-US

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565
บาท
หมายเหตุ

รายได้

2565

2564

3

รายได้ดอกเบี้ย

48,281.17

45,603.81

48,281.17

45,603.81

17,047,275.87

8,428,578.87

655,664.51

324,176.10

4,371,096.35

2,161,173.99

70,000.00

70,000.00

-

4,586.45

153,085.56

155,835.72

22,297,122.29

11,144,351.13

(22,248,841.12)

(11,098,747.32)

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

267,071,029.36

133,870,233.25

รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

157,883,509.17

35,380,187.66

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(88,754,455.00)

(14,897,063.00)

(53,879,173.31)

51,960,268.50

368,829.06

(109,600.39)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

282,689,739.28

206,204,026.02

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

260,440,898.16

195,105,278.70

(7,242.16)

(6,840.56)

260,433,656.00

195,098,438.14

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

5

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

3

6, 7

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565
บาท
2565

2564

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน

260,433,656.00

195,098,438.14

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

4,877,277,635.12

3,160,650,938.24

การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(3,757,536,339.27)

(2,811,899,163.40)

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี

1,380,174,951.85

543,850,212.98

สินทรัพย์สุทธิต้นปี

1,508,195,964.16

964,345,751.18

สินทรัพย์สุทธิปลายปี

2,888,370,916.01

1,508,195,964.16
หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

90,270,799.7378

71,418,345.9616

243,091,893.5002

211,239,499.2807

(188,467,789.7914)

(192,387,045.5045)

144,894,903.4466

90,270,799.7378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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KT-US

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล
และเหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปัน
ผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเท่านั้น
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด
Class I USD เพียงกองทุนเดียว ที่จดทะเบียนใน Luxembourg บริหารและจัดการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
กองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะ
เข้าทําสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ
วันที่วัดค่าเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายครั้งแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา
ณ วันสิ้นปี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี
จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จาก
สัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้
บาท
2565
2564
ซื้อเงินลงทุน
2,521,167,485.00
1,968,781,260.00
ขายเงินลงทุน
1,466,493,055.00
1,687,268,850.00
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้
บาท
2565
2564
นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
17,047,275.87
8,428,578.87
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
4,371,096.35
2,161,173.99
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินตราต่างประเทศ
348,468,560.00
ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ
475,490,914.00
ตามที่ระบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2565
2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
1,858,160.74
1,116,732.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
476,451.46
286,341.78
6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
บาท
2565
จํานวนเงินตาม
มูลค่ายุติธรรม
สัญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
3,080,215,376.00
2,598,057.60
23,809,099.32
บาท
2564
จํานวนเงินตาม
สัญญา
1,863,500,361.00

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
47,891,924.35

หนี้สิน
15,223,792.76

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่
มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
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เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม
(ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับ
ที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย์
กองทุน
2,911,388,562.49
2,911,388,562.49
ตราสารอนุพันธ์
2,598,057.60
2,598,057.60
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
23,809,099.32
23,809,099.32
บาท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย์
กองทุน
1,431,759,593.96
1,431,759,593.96
ตราสารอนุพันธ์
47,891,924.35
47,891,924.35
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
15,223,792.76
15,223,792.76
เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้
อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้
จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย กองทุนรวมต่างประเทศ และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกัน
โดยตรงในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
2,911,388,562.49
2,911,388,562.49
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
95,998,895.11
2,456,857.71
98,455,752.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
4,935.83
4,935.83
ลูกหนี้จากการขายหน่วย
44,064,786.77
44,064,786.77
ลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์
2,598,057.60
2,598,057.60
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
131,542,900.00
131,542,900.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
10,243,846.51
10,243,846.51
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์
23,809,099.32
23,809,099.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,476,079.91
2,476,079.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
740.37
740.37
หนี้สินอื่น
68,513.39
68,513.39
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายหน่วย
ลงทุน

64,237,776.91
-

-

-

-

1,431,759,593.96

1,431,759,593.96

2,209,563.65
2,409.72
3,102,779.17

66,447,340.56
2,409.72
3,102,779.17
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ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
รวม
47,891,924.35
47,891,924.35

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
24,227,228.17
24,227,228.17
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์
15,223,792.76
15,223,792.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1,516,025.99
1,516,025.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
361.46
361.46
หนี้สินอื่น
40,675.22
40,675.22
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รายการ
2565
2564
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
87,423,835.28
47,804,994.79
เงินฝากธนาคาร
73,775.08
73,775.08
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
3,950,000.00
กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ
6)
ความเสี่ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวก
หรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
การบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารของกองทุน AB American Growth Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด Class I USD จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
ราคาของหลักทรัพย์ และกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการ
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ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดใหญ่
มีคุณภาพสูง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวังภายใต้การพิจารณาจากผู้จัดการกองทุน
8. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
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KT-US

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ลําดับ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทําธุรกรรม

1

ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของบลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ http://www.sec.or.th
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
วันที่

รายละเอียด

การดําเนินการแก้ไข

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ผู้จ ัด การกองทุน หลัก

ผู้จ ัด การกองทุน สํารอง

พีรพงศ์ กิจจาการ
เขมรัตน์ ทรงอยู่

ยืนยง เทพจํานงค์
กุลณัฐฐา อภิปริ กิตติ์ชยั
ดร.สมชัย อมรธรรม
ศรชัย เตรี ยมวรกุล
แสงจันทร์ ลี
วรรกมล ลีวาณิชย์
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th"

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (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
จัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website
ของบริษัท
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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KT-US

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
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