
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 
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รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563

KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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P a g e  1 | รายงานประจําปี 

KT-US 
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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2562 - 2563 ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 ของกองทุนเปิด
เคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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  ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2563) 
% 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-US-A 3 มีนาคม 2558 13.5027 1.32% 7.10% 8.37% 21.26% 9.81% N/A N/A 6.29%
Benchmark - - 5.93% 13.47% 13.55% 27.52% 15.10% N/A N/A 13.01%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 11.37% 8.35% 12.43% 11.54% 14.46% N/A N/A 17.56%

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 14.30% 10.42% 14.12% 13.46% 14.94% N/A N/A 14.99%

Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทโดย 
Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันท่ี 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลลา่ร์สหรฐั คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
KT-US-A N/A N/A N/A N/A N/A -5.33% 2.51% 10.74% -4.36% 29.66%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A 11.87% 5.49% 18.15% -3.20% 27.65%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 18.64% 24.25% 10.99% 18.81% 12.52%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A 16.67% 14.05% 8.85% 19.40% 14.32%
* ผลการดําเนินงานปี 2558 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก Russell 1000 Growth Index ในสกลุเงินดอลลา่รส์หรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
สกุลบาทโดย Benchmark ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน ถึง วันท่ี 21 ก.ย. 61 คํานวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกลุเงินดอลลา่รส์หรัฐ 
คํานวณโดยปรบัสว่นต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                4,597.73  0.83 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                  176.84  0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                1,178.91  0.21 

ค่าสอบบัญช ี                    70.00  0.02 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                  133.83  0.03 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***               6,157.31  1.12 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
รายละเอียดการลงทุน KTUS  มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   980,996,763.05 101.73 
 หน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio                         980,996,763.05   101.73  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
    - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
   - ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
 กําไร/ ขาดทุนจากสัญญา -19,292,136.91 -2.00 
 อื่นๆ   2,641,125.04 0.27 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                         -25,139,140.00    -2.61 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                             80,869,529.22     8.38 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                           -53,089,264.18    -5.50 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 964,345,751.18 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
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 
สัดส่วนสงูสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของกองทุน AB American 
Growth Portfolio 

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l 980,996,763.05
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน (ต่อ) 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% 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  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกจิ 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 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(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) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทต้ิงประกาศ
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
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที ่น่าพอใจเมื ่อg
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื ่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื ่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

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 ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม กองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
สหรัฐฯ ท่ีจดทะเบียนหรือมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุน AB American Growth Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2563 ราคาปรับตัวข้ึนร้อยละ 23.72 จาก 110.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 มาอยู่ท่ีระดับ 136.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2562 จากแรงหนุนของหลายปัจจัย ประกอบด้วย
ความคลายกังวลของนักลงทุนจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ท่ีดูมีแนวโน้มดีข้ึนในช่วงไตรมาสแรก เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ยังคงขยายตัวได้แข็งแรงเมื่อเทียบกับตลาดประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ รวมไปถึงท่าที่ของเฟดที่หันมาผ่อนคลายมากข้ึนในปี 2562 ซ่ึง
ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนได้กลับมาเป็น
ประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศอีกครั ้งในช่วงไตรมาสที ่สอง ประกอบกับสภาวะหุ ้นมีราคาค่อนข้างสูงเมื ่อเทียบกับผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน ทําให้เห็นการขายทํากําไรของนักลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มีกําไรมาตั้งแต่ต้นปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงราวร้อยละ 7 ก่อนที่ตลาดจะสามารถรีบาวด์ได้อีกครั้งตามภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก จากกระแสการปรับลด
ดอกเบี้ยสหรัฐฯ และท่าทีของเฟดที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมกับมาตรการผ่อนคลายจากธนาคารกลางยุโรป ที่นัก
ลงทุนมองว่าจะมีทั้งการขยายสภาพคล่องและการปรับลดดอกเบี้ยลงอีก ในขณะที่แนวโน้มปัญหาระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ก็เริ่มส่ง
สัญญาณคลี่คลายลง อย่างไรก็ดีปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับผู้ลงทุนอีกครั้ง คือการมีผู ้ติดเชื้อไวรัสในจีน และมีแนวโน้มที่จะ
แพร่กระจายไปยังภูมิภาคอ่ืน ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกในภาพรวมปรับตัวลดลงจากข่าวดังกล่าวในช่วงปลายเดือนมกราคม 

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินสกุลบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเที่ยบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 0.8 จาก 31.37 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น 31.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดย
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผ่านการเปิดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward) 
ท่ัวไป ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนเม่ือมีการแปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุน
ในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท ทั้งนี้ การเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ลงทุนคาดว่า สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐยังมีทิศทางท่ีอ่อนค่าหรือแข็งค่าชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท  

 
2. สําหรับรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

ในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน AB 
American Growth Portfolio ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย
กองทุนจะทําการกันเงินสดเพื ่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ของกองทุนทั้งนี ้เพราะต้องการให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสะท้อน
ผลตอบแทนการลงทุนในเงินสกุลที่ลงทุนมากที่สุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุน AB American Growth 
Portfolio) ร้อยละ 97.56 และอื่นๆ อีกร้อยละ 2.44 
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3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมา 
สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB 

American Growth Portfolio ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากร้อยละ 99.43 เป็นร้อยละ 97.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
โดยมีสัดส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.57 เป็นร้อยละ 2.44 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ  
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

    
 บาท  

    
หมายเหตุ 2563  2562 

สินทรัพย์    

 
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 909,880,737.25 บาท 

  

  
ในปี 2563 และ 360,365,179.89 บาท ในปี 2562)  3, 8, 10     980,996,763.05       342,602,366.48 

 เงินฝากธนาคาร 6, 10      49,041,595.67           8,810,155.79 

 ลูกหนี้    

  
จากดอกเบี้ย               5,302.44                 2,183.15 

  
จากการขายเงินลงทุน 10                       -         11,949,600.00 

  
จากการขายหน่วยลงทุน        6,655,768.66             558,559.71 

 ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10           293,895.54           9,274,303.01 

 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 3              4,586.45               58,588.20 

  
รวมสินทรัพย์  1,036,997,911.81       373,255,756.34 

หนี้สิน     

 
เจ้าหนี้    

  
จากการซ้ือเงินลงทุน 10      40,139,944.00         12,993,344.00 

  
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน      12,015,956.02         13,417,072.06 

 เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10      19,586,032.45           1,814,271.06 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7           890,181.20             464,154.79 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย                 795.37                          -  

 หนี้สินอ่ืน            19,251.59               10,965.32 

  
รวมหนี้สิน      72,652,160.63         28,699,807.23 

สินทรัพย์สุทธิ     964,345,751.18       344,555,949.11 
สินทรัพย์สุทธิ: 

  

 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน     714,183,459.86       309,416,889.52 

 กําไรสะสม 
  

  
บัญชีปรับสมดุล  139,894,514.07   26,256,095.34 

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 110,267,777.25   8,882,964.25 

  
สินทรัพย์สุทธิ     964,345,751.18       344,555,949.11 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย               13.5027                  11.1356 
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)   71,418,345.9616      30,941,688.9263 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

      
ร้อยละของ 

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย   มูลค่ายุติธรรม   มูลค่าเงินลงทุน 

    
 (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 
  

 
หน่วยลงทุน 

  

  
Luxembourg 

  

  
AB American Growth Portfolio - Class I USD*       231,550.771     980,996,763.05   100.00  

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 909,880,737.25 บาท)   980,996,763.05   100.00  
*  AB American Growth Portfolio - Class I USD มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ เพ่ือสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว  

 ผ่านการลงทุนการลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการการลงทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัท 

 ในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง และมีแนวโน้มในการโตบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวัง 

 ภายใต้การพิจารณาจากผูจ้ัดการกองทุน 
   

 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 

     
ร้อยละของ 

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม   มูลค่าเงินลงทุน 

    
 (บาท)   

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 
  

 
หน่วยลงทุน 

 

  
Luxembourg 

 

  
AB American Growth Portfolio - Class I USD*   99,690.010    342,602,366.48   100.00  

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 360,365,179.89 บาท)   342,602,366.48   100.00  
      

*  AB American Growth Portfolio - Class I USD มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ เพ่ือสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว  

 ผ่านการลงทุนการลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการการลงทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัท 

 ในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง และมีแนวโน้มในการโตบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวัง 

 ภายใต้การพิจารณาจากผู้จัดการกองทุน 
  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
       บาท  
    หมายเหตุ 2563  2562 

รายได้จากการลงทุน  3    

 รายได้ดอกเบี้ย  27,591.29   13,785.48 
 รายได้อ่ืน                       -   1,734,499.77 
  รวมรายได้  27,591.29   1,748,285.25 

ค่าใช้จ่าย  3    

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5, 7       4,597,734.76         3,162,187.96 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  5          176,835.99            121,622.62 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 7       1,178,906.33            810,817.49 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ            70,000.00             70,000.00 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย            54,001.75             54,001.75 
 ภาษีเงินได้              2,437.95                        -  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน           104,535.22            131,679.46 
  รวมค่าใช้จ่าย        6,184,452.00         4,350,309.28 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ       (6,156,860.71)       (2,602,024.03)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3    

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  28,161,157.36   15,244,796.28 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุน 

  88,878,839.21   (34,669,605.87)

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  17,253,846.00   5,197,038.00 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญา
อนุพันธ์ 

9, 10 (26,752,168.86)  (4,339,534.85)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและ
ท่ียังไม่เกิดข้ึน 

     107,541,673.71      (18,567,306.44)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน     101,384,813.00      (21,169,330.47)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 

       บาท  
      2563  2562 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี   

 ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน  (6,156,860.71)  (2,602,024.03)
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  28,161,157.36   15,244,796.28 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  88,878,839.21   (34,669,605.87)
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  17,253,846.00   5,197,038.00 
 รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  (26,752,168.86)  (4,339,534.85)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  101,384,813.00   (21,169,330.47)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี     

 มูลค่าหน่วยลงทุนเร่ิมแรก                         -                        -  
 มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี    1,411,934,270.49      713,650,964.63 
 มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (893,529,281.42)  (597,852,388.65)

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  518,404,989.07   115,798,575.98 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  619,789,802.07   94,629,245.51 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี       344,555,949.11      249,926,703.60 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  964,345,751.18   344,555,949.11 
       หน่วย  

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน      

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)     

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี     30,941,688.9263    21,652,918.7809 
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี   111,584,790.8381    62,544,233.0737 
 หัก  :  หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (71,108,133.8028)  (53,255,462.9283)

 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี     71,418,345.9616    30,941,688.9263 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
       บาท  
      2563  2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

 การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  101,384,813.00   (21,169,330.47)
 ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน   

     ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน   

 รายการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี               54,001.75                54,001.75 
 การซ้ือเงินลงทุน   (1,161,302,775.00)   (1,000,909,329.01)
 การขายเงินลงทุน       639,948,375.00        874,574,107.21 
 การเพ่ิมข้ึนในลูกหนี้จากดอกเบี้ย               (3,119.29)               (1,508.05)
 การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน         11,949,600.00             (906,240.00)
 การเพ่ิมข้ึนในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน         (6,097,208.95)            (261,022.67)
 การลดลงในรายได้อ่ืนค้างรับ                         -              170,275.86 
 การเพ่ิมข้ึนในเจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน         27,169,736.00          13,035,360.00 
 การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน         (1,401,116.04)             363,131.48 
 การเพ่ิมข้ึนในค่าใช้จ่ายค้างจา่ย             426,026.41              124,633.55 
 การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินได้ค้างจ่าย                   795.37                          -  
 การเพ่ิมข้ึนในหนี้สินอ่ืน                8,286.27                 3,825.11 
 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน        (28,161,157.36)        (15,244,796.28)
 รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน        (88,878,839.21)         34,669,605.87 
 รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์         26,752,168.86           4,339,534.85 

 (กําไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 (23,136.00)               51,979.52 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (478,173,549.19)  (111,105,771.28)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

 การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี    1,411,934,270.49        713,650,964.63 
 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหว่างป ี      (893,529,281.42)      (597,852,388.65)
  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  518,404,989.07   115,798,575.98 
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนสุทธิ  40,231,439.88   4,692,804.70 
ปรับกระทบรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากธนาคาร                        -   (93,995.52)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี          8,810,155.79           4,211,346.61 
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี  49,041,595.67   8,810,155.79 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
   บาท 
   2563 2562 2561  2560 2559**** 
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)   

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก            -             -             -             -   10.0000 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นป ี 11.1356 11.5424 10.1989   8.4070           -  
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน   
 ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.1492) (0.0769) (0.0426)  (0.0325) (0.0302) 

 รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.6589 0.2709 0.7628   (0.0996) 0.0263 
 รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน ** 2.0796 (0.6160) (0.2664)  1.7912 (0.9382) 
 รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ ** 0.4037 0.0923 0.5517   0.1565 (0.7133)
 รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกดิขึ้นจากสญัญาอนุพันธ์ ** (0.6259) (0.0771) 0.3380   (0.0237) 0.0624 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 2.3671 (0.4068) 1.3435   1.7919 (1.5930)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายป ี 13.5027 11.1356 11.5424   10.1989 8.4070 
อัตราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธติ่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี (%)  

19.58  (5.59)  14.64   19.02  (16.69) 

อัตราส่วนการเงินท่ีสําคัญและข้อมลูประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ   

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)   964,346   344,556   249,927   365,302   376,792 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหวา่งปี (%)       1.19        1.15        1.15        1.12       1.03 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรพัย์สุทธ ิ   
 ถัวเฉลี่ยระหว่างป ี(%)       0.01        0.46        0.74        0.77     0.72 
อัตราส่วนของจาํนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน   

 ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหวา่งป ี(%) ***     234.72     418.17     238.91       47.93    172.06 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
* คํานวณจากจํานวนหน่วยท่ีจําหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี 
** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี 
*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่
รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
**** ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2559 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอ่ืนๆ ได้เนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกว่าหนึ่งปี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี ้ ฟันด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็น
ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่กำหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
เป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ปัจจุบันชนิด
จ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน AB American Growth Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I USD เพียงกองทุนเดียว ท่ีจดทะเบียน
ใน Luxembourg บริหารและจัดการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (เด ิมลงท ุนในกองท ุน Legg Mason 
ClearBridge US Aggressive Growth Fund (Master Fund) ที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ บริหารและจัดการโดย Legg Mason 
Investment (Europe) Limited) กองทุนจะลงทุนในกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีกำหนดในหนังสือชี้ชวน 
 

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 
งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำข้ึน
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน” 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ

จ่ายล่วงหน้า 
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 สัญญาเช่า  
ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีท่ีเริ่มใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี ่ยงของเง ินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business-Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ
ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิก  
ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดังกล่าว 
การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563  
ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
การวัดค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน
ครั้งล่าสุดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัด
ค่าเงินลงทุน 
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ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง   
กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจำหน่ายเงินลงทุน 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลง
ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา 
ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ คงค้าง ณ 
วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ ท่ีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลกูหนี้หรือเจ้าหนี้
จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล 
กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
ภาษีเงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย 
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจำนวนเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว้   
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
 

4. กำไรสะสมต้นปี 
 บาท 
 2563  2562 
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 3 มี.ค. 58) (6,483,991.72)  (3,881,967.69) 
กำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 มี.ค. 58) 34,283,219.43  19,038,423.15 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 มี.ค. 58) (17,762,813.41)  16,906,792.46 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 3 มี.ค. 58)  (8,613,482.00)   (13,810,520.00) 
กำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 3 มี.ค. 58)  7,460,031.95  11,799,566.80 
กำไรสะสมต้นปี 8,882,964.25  30,052,294.72 
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5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ    ไม่เกิน  2.675 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

 ยกเว้นชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่า 

 สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    ไม่เกิน  0.0749 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน    ไม่เกิน  0.214 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

 
6. เงินฝากธนาคาร        

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 
ธนาคาร 2563  2562  2563  2562 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 49,041,595.67  8,810,155.79  0.10,0.00  0.10,0.00 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน
กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท  

 2563  2562  นโยบายการกำหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,597,734.76  3,162,187.96  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,178,906.33  810,817.49  ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      
ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 186,693,246.00  271,902,159.00  ตามที่ระบุในสัญญา 
ขายเงินตราต่างประเทศ 434,383,554.00  246,347,417.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้  
 บาท 

 2563  2562 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 633,407.26  304,396.76 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 162,412.11  78,050.46 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  651,693.55 
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 6,378,990.61  - 
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8. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 
1,801.25 ล้านบาท (ปี 2562 : จำนวนเงิน 1,875.48 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 347.93 (ปี 2562 : ร้อยละ 495.48) ต่อ
มูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
9. สัญญาอนุพันธ์ 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจำนวน 14.92 ล้านบาท เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงิน
จำนวน 0.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินจำนวน 23.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินจำนวน 710.11 
ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจำนวน 58.63 ล้านบาท เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงิน
จำนวน 1.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินจำนวน 9.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินจำนวน 299.98 
ล้านบาท 

 
10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งกำไรหรือการค้า 
มูลค่ายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นอีกทั้งสินทรัพย์
ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุน
เชื ่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสำคัญ 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงข้ึน ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากข้ึนเท่านั้น  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจาก
กองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
รายการ 2563  2562 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 31,521,006.46  10,968,891.80 
เงินฝากธนาคาร 73,775.08  73,735.08 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  383,000.00 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 1,288,000.00  416,000.00 

 
กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 
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ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวข้ึนอยู่กับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้าน
บวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ ้นอยู ่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารของกองทุน AB American Growth Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class – I USD จะวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ และกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ เพื่อสร้างการเติบโตของ
เงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการการลงทุนจะเน้นลงทุนในตรา
สารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง และมีแนวโน้มในการโตบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรร
อย่างระมัดระวังภายใต้การพิจารณาจากผู้จัดการกองทุน 
 

11. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) * 30 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นายเสรี  ระบิลทศพร    
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายกานต์  ลชิตากุล   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายยืนยง  เทพจํานงค ์
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 35 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 37 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
10 นายธวัช อยู่ยอด 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 39 นางสุณี  แนวพานิช 
12 นายลวรณ แสงสนิท 40 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 41 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
14 นายธนธัช หงษ์คู 42 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
15 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 43 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
17 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 45 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
18 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 46 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
19 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    47 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
20 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  48 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
21 นางแสงจันทร์  ลี 49 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
22 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 50 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
23 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   51 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
24 นายไพรัช  มิคะเสน    52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
25 นายสมชัย  อมรธรรม 53 นางสาวอนุตตมา  บํารุงศิริ 
26 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    54 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
27 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 55 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 
28 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   56 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 



 

P a g e  30 | รายงานประจําปี 

KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
58 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 69 นายชนะวิชช์ เลิศลํ้าอําไพ 
60 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
61 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
62 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 72 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  73 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
64 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 74 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
65 นางณัฐชนัญ วังธนากร 75 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 76 นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ 

หมายเหตุ  *เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีทําธุรกรรมกับกองทุน 
 

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

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

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
นายพีรพงศ์  กิจจาการ นายยืนยง  เทพจํานงค ์
นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  นายสมชัย  อมรธรรม 
  นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 
  นางแสงจันทร์  ลี 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

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 บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ์ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคาร Credit Suisse International  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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KT-US 
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควติี้ ฟันด ์
KTAM US Growth Equity Fund

 


