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สาส์นบริษัทจัดการ 

 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (บรษิัท) ขอเรียนใหท้่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท  
อโลเคชั่น (KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND : KKP SG-AA FUND) ไดด้  าเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่  
1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทจึงขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่าน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัต่าง ๆ ของกองทนุ 

ผลการดำเนินงาน 
กองทุน KKP SG-AA มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 7,768.48 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.3972 บาท โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.68 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 

กองทุน KKP SG-AA-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 129.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.3963 บาท โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.68 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 

กองทุน KKP SG-AA-ES มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 0.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 14.3973 บาท โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16 ในขณะท่ีเกณฑ์มาตรฐานวัดผล
การดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.97 

 
ตวัชีว้ดัค านวณจากค่าเฉล่ียของดชันี  
(1) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2) 45% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
(3) 6% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
(4) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(6) 10% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 



 

 
 

(7) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total 
Return Index) 
(8) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
(9) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
(10) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ ปรับด้วย
ตน้ทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
(11) 3% ดัชนีราคาทองค าในสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
(12) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 

 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  

ตลาดหุ้นในประเทศ 

ในเดือน กรกฎาคม - กันยายน ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,589.51  หรือปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสที่ 2 

โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 37,606 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเดือน สิงหาคม  

ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินต่างชาติที่เป็นซื้อสุทธิกว่า 57,250 ล้านบาท และการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2  

ของปี 2565 ท่ีโดยรวมดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาด ซึ่งโดยรวมกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 นำโดยกลุ่มพลังงาน กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิด

เมือง เช่น อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว โรงแรม โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็นต้น ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิของ SET Index ปรับตัวขึ้น

เป็น 103.88 บาท (อ้างอิงจาก Bloomberg consensus) หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากประมาณการณ์เมื่อสิ้นไตรมาส 2 

ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,668.66 หรือปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.98 เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสที่ 3  

โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 52,459 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงทั้งไทย 

และต่างประเทศ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยลดลงจากร้อยละ 7.66 เมื่อเดือนมิถุนายน มาอยู่ที่ร้อยละ 5.55 ในเดือนพฤศจิกายน 

รวมถึงนโยบายทางการเงินในประเทศต่าง ๆ ที่เริ่มเข้มงวดน้อยลง เช่น Fed ที่มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง หลังตลอดทั้งไตรมาส 

ที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยไปรวมทั้งส้ินร้อยละ 1.25 ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 

และยังคงมุมมองการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้ง GDP ไตรมาสที่ 3/2565 



 

 
 

ปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าคาดการณ์ จากการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยว

ต่างชาติสะสมตั้งแต่เดอืนมกราคม - พฤศจิกายน อยู่ที่ 8.9 ล้านคน ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รวมที่ 10 ล้านคน 

ในช่วงปลายไตรมาส ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการช็อปดี 
มีคืน หรือการลดค่าธรรมเนียมนิติกรรมของอสังหาริมทรัพย์ ท่ีช่วยหนุนกลุ่มค้าปลีกและอสังหาฯ ให้ปรับตัวขึ้น  และการที่หุ้นขนาดใหญ่
อย่าง DELTA ถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกในการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง
และมีผลต่อการปรับขึ้นของ SET Index อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า
ประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ปี 2566 และจีนจะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าให้กับชาวจีนสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ  
ซึ่งเป็นประเด็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย ด้วยความคาดหวังว่านักท่อง เที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นส่งผลบวก 
ต่อการบริโภคภายในประเทศ และหุ้นกลุ่มพลังงานก็ได้รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว ตอบรับต่อประเด็นการยกเลิกมาตรการ  
กักตัวดังกล่าว 

 

ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ 

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับตัวตามทิศทางของตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก 
โดยตลาดเริ่มให้น้ำหนักความเส่ียงที่จะเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้า ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร
ระยะกลางและระยะยาวเริ่มปรับลง โดยพันธบัตรระยะส้ันปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36  พันธบัตรระยะกลางปรับลดลงร้อยละ 0.32 และ
พันธบัตรระยะยาวปรับลดลงร้อยละ 0.40 โดยในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมานักลงทุนต่างประเทศมีเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ไทยเป็นจำนวน 
51,304.66 หมื่นล้านบาท ทำให้สถานะถือครองตราสารหนี้คงค้างเท่ากับ 1.078 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 6.91 ของมูลค่าตราสารหนี้ไทย 
คงค้าง) 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 1.25 ครั้งละ 
ร้อยละ 0.25 ในแต่ละการประชุม โดยในการประชุมรอบเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการกนง.ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจไทย 
มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะยังเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจในระยะต่อไป และ  
ช่วยลดทอนผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก คณะกรรมการฯ เห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็น  
แนวทางการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะถัดไป ซึ่งการคาดการณ์เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 3.7 และ 3.9 ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ จากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจน
สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการจ้างงานและรายได้แรงงานท่ีปรับดีขึ้นและกระจายตัวทั่วถึงมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ที่ร้อยละ 6.3 3.0 และ 2.1 
ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับโดยผ่านจุดสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 สำหรับปี 2566 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เทียบกับประมาณการครั้งก่อนจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเป็นสำคัญ แต่จะยังคงโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในส้ินปี ขณะที่อัตรา  



 

 
 

เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ โดยจะทยอยลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.6 2.5 และ 2.0 ในปี 2565 2566 และ 2567 
ตามลำดับ ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความเส่ียงเงินเฟ้อ
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนท่ีอาจเพิ่มขึ้นและการปรับราคาพลังงานในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน 

สำหรับดัชนีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงจากร้อยละ 5.98  YoY เป็นร้อยละ 5.55 YoY ชะลอตัวต่อเนื่อง 
ตามการชะลอตัวของกลุ่มอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่ามีมูลค่า 22,308 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.0 จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัว  ผลของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  
ของธนาคารกลางทั่วโลก รวมทั้งการใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ในตลาดจีนได้ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวม โดยการนำเข้า 
ของไทยในเดือนตุลาคมมีมูลค่า 23,650.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.6 

 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ 

ในไตรมาส 3 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้  
ธนาคารกลางประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อไปเพื่อให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายที่  
วางไว้ สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไป  
โดยล่าสุดรัสเซียเผยผลประชามติของ 4 แคว้นของยูเครนที่ยึดมาได้สนับสนุนการรวมดินแดนกับรัสเซีย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง  
หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED กล่าวย้ำในการประชุมประจำปี Jackson Hole Symposium ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ และได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือน กันยายน  
ซึ่งนับเป็นการขึ้นที่ระดับดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 หลังจากอัตราเงินเฟ้อได้ขึ้นไปแตะที่ 
ร้อยละ 9.1 ในเดือน มิถุนายน ก่อนที่จะปรับตัวลงมาที่ร้อยละ 8.3 ในเดือน สิงหาคม ตามราคาพลังงานที่ลดลง ทั้งนี้ ตลาดแรงงาน 
ยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน สิงหาคม ที่ 3.15 แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3 แสนตำแหน่ง 
โดย Dot Plot ส่งสัญญาณว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.25 ในการประชุมที่เหลือของปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยไปอยู่
ที่ระดับ 4.25-4.50 ภายในส้ินปี เพิ่มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะถัดไป ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง  
จากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 เป็น ร้อยละ 
1.25 ในเดือน กันยายน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในระดับร้อยละ 0.75 เป็นครั้งแรก จากที่ปรับขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือน กรกฎาคม ซึ่งเป็น 
การปรับขึ้นอัตรานโยบายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2562 และยังคงส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญยัง
สะท้อนถึงความเปราะบาง อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน กันยายน อยู่ที่ระดับ 48.5 และ 48.9 ปรับตัวลดลงจาก 
เดือน สิงหาคม ที่ 49.6 และ 49.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านพลังงานยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องติดตามหลังการคว่ำบาตร
รัสเซีย ในเบื้องต้นกลุ่มประเทศยุโรปได้มีความร่วมมือลดการใช้พลังงาน และจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ช่วงปลาย
เดือน กันยายน ภูมิภาคยุโรปได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากฝ่ังสหราชอาณาจักร หลังรัฐบาลออกแผนนโยบายลดภาษีมากสุดในรอบ 50 ปี 
สร้างความกดดันต่อแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด
การเงินจนธนาคารกลางอังกฤษ หรือ BOE ต้องประกาศมาตรการ QE ฉุกเฉินผ่านการซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างไม่จำกัดจำนวนจนถึง



 

 
 

วันที่ 14 ตุลาคม เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาดการเงิน ตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.5 และ 7.6 ตามลำดับ  
นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ โดยการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
ลดลงร้อยละ 1.7 ในเดือน สิงหาคม ที่เป็นการปรับลงครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี ขณะที่ภาพรวมการลงทุนในไต้หวันถูกกดดันเพิ่มขึ้น 
หลัง แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางไปเยือน ด้านตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงร้อยละ 15.2 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก  
จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ และสภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤต  
ขาดแคลนพลังงานและจำเป็นต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ดัชนี SENSEX ของอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.3 สวนทางกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก หลังอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง 3 เดือนติดต่อกันในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ที่ผ่านมา  
โดยธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ 

ในไตรมาสที่ 4 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากความกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง โดยเฉพาะราคา
อาหารและพลังงาน ทำให้นักลงทุนเริ่มคาดหวังว่าธนาคารกลางประเทศหลัก อย่าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) อาจปรับลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2566 หลังเศรษฐกิจชะลอตัวจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดในปี 2565 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 หลังดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เดือน พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1  
ต่ำกว่าตลาดคาดที่ร้อยละ 7.3 ชะลอตัวจากร้อยละ 7.7 ในเดือน ตุลาคม และตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ทั้งนี้  FED  
ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 0.50 ในการประชุมเดือน ธันวาคม ตามคาด แต่ได้มีการปรับขึ้น Terminal Rate เป็นร้อยละ 5.1 จากเดิมที่
ร้อยละ 4.6 มากกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 เป็นขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 จากเดิมร้อยละ 1.2 ด้านผลการ
เลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ น้ัน พรรครีพับลิกันสามารถเอาชนะพรรคเดโมแครตและครองเสียงข้างมากในสภาล่างที่ 222 ต่อ 213 ที่น่ัง 
ส่งผลให้การออกนโยบายแบบสุดโต่งไปทางใดทางหน่ึงจะทำได้ยากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.6 สูงกว่าดัชนี
หุ้นโลก หลังราคาก๊าซธรรมชาตใินยโุรปปรับตัวลดลง และทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ออกมาระบุว่าสหภาพยุโรปจะมี
ก๊าซเพียงพอสำหรับฤดูหนาวนี้ ถึงแม้จะมีความเส่ียงขาดแคลนในปี 2566 หากรัสเซียลดปริมาณส่งออกกา๊ซเพิ่มเติม ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
ของยูโรโซนมีทิศทางชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 10 ในเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นในอัตราที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม ECB ยังคงปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2551 และระบุว่าจะเริ่มทำการปรับลดงบดุลในวงเงิน 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนนับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 ไปจนกว่า 
จะส้ินไตรมาส 2 ตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.3 และ 3.8 ตามลำดับ โดยเกาหลีใต้เตรียมขยายสิทธิประโยชน์  
ทางภาษีในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิป เนื่องจากมองว่าเป็นสินค้าเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่าด้านความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจสูง โดยในปี 2565 การส่งออกชิปหน่วยความจำเติบโตของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ที่ 1.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.8 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวลง 
ของเศรษฐกิจ ความเข้มงวดในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ในเดือน พฤศจิกายน  
ทางรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและได้ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่  
8 มกราคม 2566 รวมถึงเตรียมเปิดการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับฮ่องกง สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น ธนาคารกลางจีน
ประกาศแผน 16 ข้อเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรม รวมถึงขยายระยะเวลาการกู้ยืมให้แก่บริษัทอสังหาฯ และให้สินเชื่อพิเศษเพื่อให้ดำเนินโครงการ
ให้เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ดัชนีกลับมาปรับขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี 



 

 
 

 

ตลาดตราสารหนีต้่างประเทศ 

สำหรับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มพันธบัตรระยะส้ันปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.27  
กลุ่มพันธบัตรระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 1.27 และกลุ่มพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 0.90 ซึ่งส่วนต่างระหว่าง
พันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ภาคเอกชน Investment Grade Spread ปรับตัวลดลงเล็กน้อยและ High Yield Spread อยู่ในระดับทรงตัว 
เนื่องจากมุมมองสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีแนวโน้มไม่รุนแรงและระดับราคาของตราสารหน้ีเอกชนมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ระหว่างช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการมีมติปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ 0.75 ในการประชุมทั้งหมด 3 ครั้งและร้อยละ 0.50 ในการประชุมรอบเดือนธันวาคม ทำให้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 1.50-1.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.25-4.50 ต่อปีจากโดยสุนทรพจน์ของประธาน Fed สาขาต่าง ๆ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมที่ให้ความเห็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายเริ่มอยู่ในระดับที่ตึงตัวและต้องจับตาดูผลของ  
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไป อย่างไรก็ดี Dot plot ในปี 2023 มีค่าเฉล่ียปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.1  
จากร้อยละ 4.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับเกินร้อยละ 5 ตลอดทั้งปีแตกต่างจากที่ตลาดคาดว่า  
มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้งภายในปี  

 

แนวโน้มการลงทุน  

ตลาดหุ้นในประเทศ 

บลจ. เกียรตินาคินภัทร คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง อ้างอิงจากคาดการณ์ของ IMF ที่ประเมิน

การขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2565 และปรับตัวลดลงเหลือ 2.9 ในปี 2566 (มีการปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.2 จากการที่

ประเทศจีนเปิดประเทศ) ธนาคารกลางหลายประเทศยังคงมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้ขึ้นต่อเนื่องแต่ในอัตราชะลอตัวลง 

เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเติบโตเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คาดว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวต่อได้ร้อยละ 3.2 และ 3.7 ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ  

การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนของต่างชาติเพิ่มมากขึ้น สำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index คาดว่าในปี 2566  

จะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,600 ถึง 1,800 จุด โดยประเมินกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 3-5 หรือเทียบเท่าการซื้อขายที่ระดับ Forward 

P/E 15.0 ถึง 17.0 เท่า ในปี 2566  

ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทย ได้แก่ 1) แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเทศจีนทีเ่ริ่มเปิดประเทศ 

โดยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลดีโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็น

เครื่องจักรสำคัญทางเศรษฐกิจในปีนี้ 2) อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว  

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับประโยชน์ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มค้าปลีก กลุ่มร้านอาหารและกลุ่มโรงแรม 3) คาดการณ์การเลือกตั้ง



 

 
 

ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2566 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผลักดันโครงการ

ปัจจัยพื้นฐานขนาดใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง 4) คาดการณ์เงินทุนยังคงไหลเข้าประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อเนื่อง   

สำหรับปัจจัยเส่ียงสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางหลักของโลก  
โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ดำเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น  การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
แรงทำให้มีความเส่ียงที่เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงจนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) 2) ผลของการเปิดประเทศของจีน หากมีคนจีน
ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทางการจีนจะยังคงนโยบายเปิดประเทศหรือกลับมาใช้นโยบาย Zero covid ซึ่งจะส่งผลกับการชะลอตัวของ
นักท่องเที่ยวจีน 3) ปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองโลก (Geopolitics) โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐ-จีน ผ่านมาตรการทางการค้า และเทคโนโลยี 
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลทำให้ราคาพลังงาน และสินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงขึ้น จากการถูกจำกัด  
การส่งออกของรัสเซีย 

กลยุทธ์การลงทุน เน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีการเติบโตของกำไรท่ีดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะหุ้นที่ราคาปรับตัว
ลงมากจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง  

 

ตลาดตราสารหนี ้

ภาวะการลงทุนในระยะถัดไป ตลาดยังคงมีมุมมองของอัตราดอกเบี้ยนโยบายแตกต่างกับ  Fed ในปีนี้ โดยมองว่า Fed จะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ระดับร้อยละ 4.75-5.00 และอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายใน 2H23 สองครั้ง ซึ่งเรามองว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯมีแนวโน้มที่ขึ้นอีกติดกันทุกการประชุมที่ร้อยละ 0.25 ต่อการประชุมถึงระดับร้อยละ 5.00-5.25 และมีโอกาสที่
จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในการควบคุม อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานและค่าจ้างใน
ภาคบริการของสหรัฐยังคงมีความตึงตัวซึ่งจะทำให้ Fed ยังคงมีแนวโน้มที่จะคงแนวทางการดำเนินการนโยบายทางการเงินตามที่ส่ือสาร
ไปในช่วงก่อนหน้า ในส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเรามองว่าจะขึ้นไปสูงถึงระดับร้อยละ 
2.25 ภายในปีนี้ซึ่งแตกต่างจากที่ตลาดมองที่ร้อยละ 1.75-2.00 จากนักท่องเที่ยวจีนที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีมากกว่าที่คาด  
ซึ่งเรามองว่านักท่องเที่ยวทั้งปี 2566 อาจสูงเกิน 25 ล้านคน และทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.5-4.0 YoY  
โดยราคาพันธบัตรรัฐบาลไทยทุกระยะการถือครองยังคงมีความเส่ียงที่จะปรับตัวขึ้นจากระดับปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระดับที่แพงเมื่อ
เทียบกับระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม (Fair value) ในมุมมองของเรา  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดเนื่องจากการมาตรการผ่อนคลายของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งตัวเลข
นักท่องเที่ยวในปี 2566 มีแนวโน้มสูงเกิน 25 ล้านคนและมาจากนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 5 ล้านคน ทำให้อัตราการเติบของเศรษฐกิจอาจ
สูงถึง 4.5% YoY ได้ในปีนี้ การบริโภคของภาคเอกชนยังคงแข็งแกร่ง แต่การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงเศรษฐกิจทั่วโลก  
เป็นขาลง โดยเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวและการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มอีก 50 สตางค์อาจทำให้



 

 
 

คณะกรรมการกนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในการประชุมรอบถัดไปและชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามธนาคารกลาง  
ทั่วโลก 

 

ตลาดต่างประเทศ 

ดัชนีหุ้นท่ัวโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน จากมุมมองของนักลงทุนที่ยังมีความไม่แน่นอนต่อทิศทางการดำเนิน
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนบางส่วนคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย  
จาก FED ในช่วงปลายปี 2566 หลังตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ท้ังนี้
ตัวเลขในภาคแรงงานยังคงตึงตัวจากตำแหน่งที่เปิดรับ ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับผู้สมัครที่กำลังมองหางาน ขณะที่ราคาพลังงาน  
ปรับลดลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง อาจส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ชะลอตัวในปีนี้อย่างที่คาดการณ์ไว้
ก่อนหน้า และ FED อาจไม่จำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ทยอยปรับลดคาดการณ์  
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังในระยะถัดไป หากธนาคารกลางไม่จำเป็นต้องปรับขึ้น
ดอกเบี้ยต่อเนื่อง เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักลงทุนอาจกลับมีมุมมองเชิงบวกอีกครั้งต่อการลงทุนในดัชนีหุ้นโลก  

ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการลงทุนที่ต้องติดตามได้แก่ (1) ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่สำคัญ อาทิ 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันตลาดมองว่า FED จะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ย
น้อยกว่าที่เคยให้แนวทางไว้ รวมถึงติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ใน
ระดับสูง (2) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงตัวเลขในตลาดแรงงานที่จะ
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งหากตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาก อาจส่งผลให้ 
FED จำเป็นต้องปรับเปล่ียนทิศทางการดำเนินนโยบายให้ผ่อนคลายขึ้นในระยะถัดไป (3)  การเปิดประเทศของจีน จะช่วยสนับสนุน 
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้มากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลาที่ เศรษฐกิจหลักอาจมีการเติบโตที่ชะลอตัว หรือเติบโตลดลง และ  
(4) สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ียังคงยืดเยื้อ และความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่ง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 
สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ

ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://am.kkpfg.com 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกยีรตินาคินภัทร จำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั มีดัชนชีี้วดัการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง 
CAC ทั้งนี้  CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 

• ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร  ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com 

 

https://am.kkpfg.com/
mailto:kkpam.customer@kkpfg.com


 
 

 
 

10 

  



 
 

 
 

11 

ผลการดำเนินงานของกองทุน1 

• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน ชนิดทั่วไป (KKP SG-AA) ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ :  7,768,477,463.81 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.3972 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 

กองทุน2 
กองทุนรวม -12.67% 4.86% -0.68% -12.67% -0.25% 0.13% N/A 2.14% 
ตัวชี้วัด3,7 -11.63% 6.33% 1.24% -11.63% 2.39% 2.48% N/A 3.51% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

10.71% 10.37% 10.12% 10.71% 10.27% 8.44% N/A 7.29% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

11.48% 12.27% 11.58% 11.48% 11.55% 9.44% N/A 8.11% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%ตอ่ปี) 
 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  N/A -2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 8.21% 2.38% 11.00% -12.67% 

ตัวชี้วัด3,7 N/A -2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 10.27% 3.01% 17.91% -11.63% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A 8.18% 5.49% 5.44% 2.81% 4.95% 4.03% 12.85% 6.00% 10.71% 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

N/A 8.13% 6.03% 6.17% 2.66% 5.26% 4.37% 15.29% 5.76% 11.48% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  

(1.) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2.) 45% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน

เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(3.) 6% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(4.) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5.) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(6.) 10% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(7.) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) 
(8.) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
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(9.) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(10.) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(11.) 3% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(12.) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ 

4 กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 

การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุ ดท้ายของ 
ปีปฏิทินแรก 

6 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน  
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

7 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not 
be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute 
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. 
Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The 
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. 
MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, 
the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, 
timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI 
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised 
contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as 
those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty 
or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or 
strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial 
products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information. 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554   

http://www.msci.com/
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• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน ชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA-SSF)  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ : 129,114,212.19 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.3963 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน2 
กองทุนรวม -12.67% 4.86% -0.68% -12.67% N/A N/A N/A 3.03% 
ตัวชี้วัด3,7 -11.63% 6.33% 1.24% -11.63% N/A N/A N/A 6.05% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

10.71% 10.37% 10.12% 10.71% N/A N/A N/A 8.37% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

11.48% 12.27% 11.58% 11.48% N/A N/A N/A 8.96% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%ตอ่ปี)  
 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.72% 10.99% -12.67% 

ตัวชี้วัด3,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.26% 17.91% -11.63% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.24% 6.00% 10.71% 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.44% 5.76% 11.48% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  

(1.) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2.) 45% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน

เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(3.) 6% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(4.) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5.) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(6.) 10% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(7.) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) 
(8.) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
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(9.) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(10.) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(11.) 3% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(12.) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ 

4 กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 

การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของ  
ปีปฏิทินแรก 

6 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน  
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

7 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not 
be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute 
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. 
Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The 
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. 
MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, 
the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, 
timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI 
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised 
contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as 
those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty 
or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or 
strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial 
products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information. 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) 
 
 
 
 

http://www.msci.com/
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• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน ชนิด ES (KKP SG-AA-ES) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ : 49,452.56 บาท  

มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.3973 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน 
กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.16% 
ตัวชี้วัด3,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.97% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.50% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.64% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%ตอ่ปี)  
 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.16% 

ตัวชี้วัด3,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.97% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.50% 

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.64% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  

(1.) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2.) 45% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน

เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(3.) 6% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(4.) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5.) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(6.) 10% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(7.) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) 
(8.) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(9.) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็น

สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
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(10.) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(11.) 3% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(12.) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ 

4 กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 

การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของ  
ปีปฏิทินแรก 

6 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน  
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

7 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not 
be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute 
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. 
Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The 
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. 
MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, 
the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, 
timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI 
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised 
contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as 
those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty 
or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or 
strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial 
products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information. 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565) 
 
  

http://www.msci.com/
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

- ไม่มี – 
 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
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• รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน 

 
 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน ท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ป ี
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถใน 

การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มี ค วาม เสี่ ย ง ใน ระ ดั บ ป าน ก ล าง ผู้ อ อ ก ต ราส ารห น้ี มี ค วา ม ส าม ารถ ใน 
การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพ อ แต่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี 
ความสามารถในการชำระหน้ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ 
สูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงิน ต้น ในเกณ ฑ์ ต่ำกว่าระดับ ป านกลาง และจะได้รับ ผลกระท บจาก  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ  และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจใน  
การชำระหน้ีได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถใน 
การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ ออำนวยทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่ งแวดล้อมอื่น  ๆ  อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี  โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ  
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อ

จำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหน้ี  
ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าวซึ่งมี เครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ด้านการผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่ง 
ในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ี
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย  
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจาก น้ี  Tris Rating ยั งกำหนด “แนวโน้มอัน ดับ เครดิต ” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย  Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี ท้ังน้ี 
แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการชำระหน้ีของหน่วยงานน้ัน ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  

   หรือไม่เปล่ียนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้ี
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ 
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
ห รือ ต รา ส ารอื่ น ใน ป ระ เท ศ โด ย ระ ดั บ ค วา ม น่ า เชื่ อ ถื อ ข อ ง 
ตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่ อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่าน้ีภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงและ 
ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รช ำ ระ ห น้ี คื น ต า ม ก ำ ห น ด เว ล า จ ะ มี  
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ตราสารหน้ีและข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถ 
ในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถ 
ในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
สภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึ งระดับความน่าเชื่ อถือขั้น ต่ำมากเมื่ อเปรียบ เทียบกับ 

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทยความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อ 
การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือ 
ตราสารหน้ีซึ่งกำลังอยูใ่นภาวะผิดนัดชำระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
กำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้  
อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมี ระดับความน่าเชื่อถือสูง 
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณี ท่ีได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน  
การชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์  
ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศ
ไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุก
ระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า  “CCC (tha)”  
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 

ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณี ท่ีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญ าณ การปรับอันดับ  
ความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีถู่กจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับตำ่มากที่สุดที่จะถูกลดอันดบั 
ความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดบัต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต่ำที่จะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีถู่กพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสีย่งในระดับสูงที่จะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดบัความน่าเชือ่ถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก 
ลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีส่ร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสญัญาชำระหนี้มาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คลา้ยกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คล้ายกนั มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอ่ืนที่คล้ายกนั มีอันดับคุณภาพต่ำที่สดุในอันดับนั้น 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

สำหรับรอบบัญช ี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 

 
- ไม่มี - 

 
สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน 

ตั้งแตว่ันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

• กรณีท่ีบริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพรอ้ม
ทั้งเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.5 เทา่ 
 

• รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

 

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

 

 
  

https://am.kkpfg.com/
http://www.sec.or.th/
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