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สาสน์บริษัทจัดการ 

 
เรียน ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (บริษัท) ขอเรียนใหท้่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล 
อิควิตี ้เฮดจ ์(KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND–HEDGED :  KKP PGE-H FUND) ไดด้  าเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลาดงักล่าว มายงัท่านผูถื้อหน่วยลงทุน  
เพื่อท่านผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัทราบขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทนุโดยครบถว้นดงัต่อไปนี ้

 
ผลการด าเนินงาน 

กองทุน KKP PGE-H มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 2,478.45 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าทรพัยสิ์น
สทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 12.0284 บาท โดยผลการด าเนินงานยอ้นหลงัรอบบญัชี 6 เดือน ลดลงรอ้ยละ 3.70 ในขณะที่เกณฑม์าตรฐาน
วดัผลการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 3.41  

กองทนุ KKP PGE-H-F มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากบั 20.71 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0855 บาท โดยผลการด าเนินงานยอ้นหลังรอบบัญชี 6 เดือน ลดลงรอ้ยละ 3.44 ในขณะที่เกณฑม์าตรฐาน
วดัผลการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 3.41 

กองทนุ KKP PGE-H-SSF มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากบั 179.54 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 12.0288 บาท โดยผลการด าเนินงานยอ้นหลงัรอบบญัชี 6 เดือน ลดลงรอ้ยละ 3.70 ในขณะที่เกณฑม์าตรฐาน
วดัผลการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 3.41 

 เกณฑ์มาตรฐาน ค านวณจากดัชนี  MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง 
อตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 95% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท 5% 

 
ภาวะการลงทนุในช่วงที่ผ่านมา  

เดือน มิถุนายน ปี 2565 ตลาดหุน้ทั่วโลกส่วนใหญ่ปรบัตัวลดลง จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากราคา
พลังงาน สินคา้โภคภัณฑ์ อาหาร รวมถึงเงินเฟ้อในภาคบริการ ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) และหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ 
สวิสเซอรแ์ลนด ์และบราซิล ตอ้งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายและใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากกว่าที่มีมีการส่งสัญญาณในช่วง 
ก่อนหน้า โดยดัชนี S&P 500 ของสหรฐัฯ ปรับตัวลดลงหลังดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อ ในเดือน 
พฤษภาคม ยังอยู่ในระดบัสงูที่รอ้ยละ 6.3 และรอ้ยละ 8.6 ตามล าดับ โดย FED ไดป้รบัอตัราดอกเบีย้ขึน้รอ้ยละ 0.75 ในช่วงกลางเดือน 



 

 
 

ซึ่งถือเป็นการปรบัขึน้ครัง้ใหญ่ที่สุดนับตัง้แต่ปี 2537 และส่งสัญญาณการขึน้ดอกเบีย้อีกรอ้ยละ 0.50 - 0.75 ในการประชุมครัง้ต่อไป  
โดย FED มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยงัแข็งแกรง่พอท่ีจะรบัมือกบัการขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ขณะที่เดือนนีเ้ป็นเดือนแรกที่ FED เริ่มลด
การถือครองสินทรพัยท์ี่ระดบั 9.5 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัต่อเดือน ส่งผลใหส้ภาพคล่องในระบบลดลง ดชันี STOXX Europe 600 ปรบัตวั
ลดลงในทิศทางเดียวกัน หลังจากเงินเฟ้อของยุโรปเดือน มิถุนายน ขึน้มาอยู่ที่รอ้ยละ 8.6 เทียบกับรอ้ยละ 8.1 ในเดือน พฤษภาคม  
ส่วนหนี่งเป็นผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยรสัเซียไดป้รบัลดการล าเลียงก๊าซไปยังยุโรปรอ้ยละ 60 และจะปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี 
ท่อส่งก๊าซ Nord Stream เป็นเวลา 10 วนัตัง้แต่วนัที่ 11 - 21 กรกฎาคม นอกจากนี ้ECB ไดจ้ดัการประชมุฉกุเฉินหลงัเกิดความผนัผวนใน
ตลาดพนัธบตัรยูโรโซน โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของอิตาลีปรบัตัวขึน้เกินรอ้ยละ 4 เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2557 
ซึ่ง ECB จะใชค้วามยืดหยุน่ในการน ารายไดจ้ากการไถ่ถอนพนัธบตัรที่ครบก าหนดอายมุาลงทนุใหม่เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชกิที่ประสบ
ปัญหาหนี ้สินจ านวนมาก ทั้งนี ้ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี ้ยที่ติดลบรอ้ยละ 0.5 แต่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึน้อัตราดอกเบี ้ย 
ในเดือน กรกฎาคม ซึ่งจะเป็นการปรับขึน้ครัง้แรกในรอบ 11 ปี เพื่อต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่อาจจะกลายเป็นปัญหาในระยะยาว  
ดา้นตลาดหุน้จีนใหผ้ลตอบแทนเป็นบวก จากแนวโนม้เศรษฐกิจที่คาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้หลงัการยกเลิกมาตรการล็อกดาวนใ์นเมืองใหญ่ 
รวมถึงแนวโนม้การใชน้โยบายการเงินท่ีผ่อนคลายเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจสวนทางกบัประเทศอื่น 

ไตรมาส 3 ปี 2565 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรบัตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ธนาคารกลางประเทศหลัก เช่น สหรฐัฯ และยุโรป จ าเป็นตอ้งปรบัอัตราดอกเบีย้ขึน้ต่อไปเพื่อให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมาย  
ที่วางไว ้สรา้งความกงัวลต่อการเกดิภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถดัไป ขณะที่ความขดัแย้งระหว่างรสัเซียและยเูครนก็ยงัคงด าเนินต่อไป 
โดยล่าสุดรัสเซียเผยผลประชามติของ 4 แคว้นของยูเครนที่ยึดมาได้สนับสนุนการรวมดินแดนกับรัสเซีย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง  
หลงัประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ หรือ FED กล่าวย า้ในการประชุมประจ าปี Jackson Hole Symposium ถึงความจ าเป็นในการปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องเพื่อจดัการกับภาวะเงินเฟ้อ และไดป้ระกาศขึน้อัตราดอกเบีย้อีกรอ้ยละ 0.75 ในการประชุมเดือน กันยายน  
ซึ่งนับเป็นการขึน้ที่ระดับดังกล่าวเป็นครัง้ที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 หลังจากอัตราเงินเฟ้อไดข้ึน้ไปแตะที่ 
รอ้ยละ 9.1 ในเดือน มิถุนายน ก่อนที่จะปรบัตวัลงมาที่รอ้ยละ 8.3 ในเดือน สิงหาคม ตามราคาพลงังานที่ลดลง ทัง้นี ้ตลาดแรงงานยังมี
การเติบโตที่แข็งแกร่งจากการจา้งงานนอกภาคการเกษตรเดือน สิงหาคม ที่ 3.15 แสนต าแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดไวท้ี่ 3 แสนต าแหน่ง  
โดย Dot Plot ส่งสัญญาณว่า FED จะขึน้อัตราดอกเบีย้อีกรอ้ยละ 1.25 ในการประชุมที่เหลือของปี ซึ่งคาดว่าจะท าให้อัตราดอกเบีย้ 
ไปอยู่ที่ระดับ 4.25 - 4.50 ภายในสิน้ปี เพิ่มความกังวลกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะถัดไป ตลาดหุ้นยุ โรป 
ปรบัตวัลดลง จากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัสงูเช่นกนั ส่งผลใหธ้นาคารกลางยโุรป หรือ ECB ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.75  
เป็น รอ้ยละ 1.25 ในเดือน กันยายน ซึ่งเป็นการปรบัขึน้ในระดบัรอ้ยละ 0.75 เป็นครัง้แรก จากที่ปรบัขึน้รอ้ยละ 0.5 ในเดือน กรกฎาคม  
ซึ่งเป็นการปรบัขึน้อตัรานโยบายครัง้แรกตัง้แต่ปี 2562 และยงัคงส่งสญัญาณเดินหนา้ขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไป โดยตวัเลขเศรษฐกิจที่ส  าคญั
ยงัสะทอ้นถึงความเปราะบาง อาทิ ดชันี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน กันยายน อยู่ที่ระดบั 48.5 และ 48.9 ปรบัตวัลดลงจาก
เดือน สิงหาคม ที่ 49.6 และ 49.8 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดา้นพลงังานยงัคงเป็นปัญหาส าคัญที่ตอ้งติดตามหลงัการคว ่าบาตร
รสัเซีย ในเบือ้งตน้กลุ่มประเทศยุโรปไดม้ีความร่วมมือลดการใชพ้ลังงาน และจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ช่วง  
ปลายเดือน กันยายน ภูมิภาคยุโรปได้รบัแรงกดดันเพิ่มขึน้จากฝ่ังสหราชอาณาจักร หลังรัฐบาลออกแผนนโยบายลดภาษีมากสุด  
ในรอบ 50 ปี สรา้งความกดดันต่อแนวโน้มการปรับเพิ่มขึน้ของหนี ้สาธารณะ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เกิด  
ความผันผวนในตลาดการเงินจนธนาคารกลางอังกฤษ หรือ BOE ต้องประกาศมาตรการ QE ฉุกเฉินผ่านการซือ้พันธบัตรระยะยาว 
อย่างไม่จ ากัดจ านวนจนถึงวนัที่ 14 ตุลาคม เพื่อฟ้ืนฟูเสถียรภาพในตลาดการเงิน ตลาดหุน้ไตห้วนัและเกาหลีใตป้รบัตวัลดลงรอ้ยละ 9.5 



 

 
 

และ 7.6 ตามล าดับ น าโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอรท์ี่ เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสอ งประเทศ โดยการผลิตชิป 
เซมิคอนดกัเตอรข์องเกาหลีใตล้ดลงรอ้ยละ 1.7 ในเดือน สิงหาคม ที่เป็นการปรบัลงครัง้แรกในรอบกว่า 4 ปี ขณะที่ภาพรวมการลงทุนใน
ไตห้วันถูกกดดันเพิ่มขึน้หลัง แนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฏรสหรฐัฯ เดินทางไปเยือน ดา้นตลาดหุน้จีนปรบัตัวลงรอ้ยละ 15.2  
ต ่ากว่าดชันีหุน้โลก จากความกังวลเรื่องการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจ ปัญหาภาคอสงัหารมิทรพัย ์และสภาวะภยัแลง้ในบางพืน้ท่ีซึ่งส่งผล
ใหเ้กิดวิกฤตขาดแคลนพลงังานและจ าเป็นตอ้งจ ากัดการใชไ้ฟฟ้าของภาคอตุสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ดชันี SENSEX ของอินเดียปรบัตวั
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.3 สวนทางกบัตลาดหุน้ส่วนใหญ่ทั่วโลก หลงัอตัราเงินเฟ้อปรบัตวัลดลง 3 เดือนติดต่อกนัในเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 
ที่ผ่านมา โดยธนาคารกลางอินเดียปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.5 เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ ์

ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ตลาดหุน้ทั่วโลกปรบัเพิ่มขึน้ หลังธนาคารกลางบางประเทศส่งสัญญาณชะลอ 
การขึน้ดอกเบีย้ อาทิ ธนาคารกลางของออสเตรเลียและแคนาดา ขณะที่เจา้หนา้ที่ FED บางท่านเริ่มแสดงท่าทีไปทางนโยบายการเงิน 
แบบเขม้งวดนอ้ยลง หลงัตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัเริ่มส่งสญัญานชะลอตวั อาทิ ดชันีราคาผูบ้รโิภคทั่วไปของสหรฐัฯ (CPI) รวมหมวดอาหาร
และพลงังาน เดือน ตุลาคม ปรบัตวัขึน้รอ้ยละ 7.7 ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.9 ที่ตลาดคาด และชะลอตวัจากรอ้ยละ 8.2 ในเดือน กันยายน อีกทัง้
นายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED ส่งสัญญาณว่า FED จะชะลอการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชุมเดือน ธันวาคม ขอ้มูลภาค
ตลาดแรงงานที่กดดนัเงินเฟ้อเริ่มมีสญัญาณรชะลอตวั โดยส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการเปิดรบัสมคัร
งานลดลง 353,000 ต าแหน่ง สู่ระดบั 10.3 ลา้นต าแหน่งในเดือน ตุลาคม โดยตวัเลขอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เป็นขอ้มลูที่ 
FED ใหค้วามส าคญัในการวดัภาวะตึงตวัในตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ ผลการเลือกตัง้กลางเทอมของสหรฐัฯ อย่างไม่เป็นทางการนัน้บ่งชี ้
ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร ส่วนเดโมแครตจะครองเสียงขา้งมากในวุฒิสภา ท าใหก้ารออกนโยบายที่
สดุโต่งไปทางใดทางหนึ่งท าไดย้ากขึน้ จากในอดีตที่ผ่านมาตลาดจะตอบรบัในเชิงบวกต่อผลดงักล่าว  ขณะที่ดัชนี STOXX Europe 600 
ปรบัขึน้หลงัราคาก๊าซธรรมชาติปรบัลงมาเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกนั โดยลดลงกว่ารอ้ยละ 65 จากระดบัสงูสดุในเดือน สิงหาคม แมว้่าในการ
ประชมุ ECB เดือน ตลุาคม จะมีการประกาศปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.75 เป็นรอ้ยละ 2 ซึ่งเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่ 3 
ติดต่อกัน และยงัส่งสญัญาณการขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไปเพื่อต่อสูก้ับเงินเฟ้อที่ยงัอยู่ในระดบัสงู โดยเงินเฟ้อในกลุ่มยโูรโซนปรบัเพิ่มขึน้สงู
เป็นประวตัิการณท์ี่รอ้ยละ 10.7 ในเดือน ตุลาคม ขณะที่ตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัสะทอ้นถึงความเปราะบาง อาทิ ดชันี PMI ภาคการผลิต
และภาคบรกิารเดือน ตลุาคม อยู่ที่ระดบั 46.6 และ 48.2 ปรบัตวัลดลงจากเดือน กันยายน ที่ 48.4 และ 48.8 ตามล าดบั  

กองทนุเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งมีนโยบายลงทนุในหุน้
สามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ วโลก  เพื่ อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของดัชนี  MSCI All Country World  
กองทุนหลักมีสดัส่วนลงทุนรายประเทศ 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ สหรฐัฯ 61.71% ญ่ีปุ่ น 5.38% องักฤษ 3.68% จีน 3.51% แคนาดา 3.11%  
เป็นต้น สัดส่วนรายอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่  Information Technology 20.70% Financials 14.42% Health Care 12.84% 
Consumer Discretionary 11.54% Industrials 9.44% เป็นตน้ (ขอ้มลูตาม Factsheet สิน้เดือนกนัยายน 2565) 

 
 
 
 
 



 

 
 

แนวโนม้การลงทนุ  

ดชันีตลาดหุน้ทั่วโลกส่วนใหญ่จะยงัคงเคล่ือนไหวผนัผวน โดยมีปัจจยัส าคญัที่ตอ้งติดตาม ไดแ้ก่ (1) ทิศทางการด าเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางที่ส  าคญั อาทิ ธนาคารกลางสหรฐัฯ ธนาคารกลางยโุรป ธนาคารกลางองักฤษ เป็นตน้ รวมถึงติดตามผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ต่อประเทศที่มีหนีส้าธารณะสูงในช่วงที่อตัราดอกเบีย้ทั่วโลกเร่งตัวขึน้ (2) ความเส่ียงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในระยะ
ถัดไป หลงัการใชน้โยบายการเงินที่เขม้งวดของธนาคารกลาง (3) สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีนและทั่วโลก หลังจีน
เตรียมเปิดประเทศในวันที่  8 มกราคม 2566 ว่าจะมีการกลายพันธ์ของเชื ้อใหม่หรือไม่ (4) ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2566 หลังต้นทุนมีแนวโน้มปรบัเพิ่มขึน้ตามอัตราเงินเฟ้อ และ  
(5) สถานการณร์ะหว่างรสัเซียและยูเครน รวมถึงผลกระทบดา้นพลงังานและอาหารท่ีเกิดขึน้ในยโุรปจากมาตรการตอบโตข้องรสัเซีย และ
ความเส่ียงดา้นภมูิรฐัศาสตร ์(Geopolitical Risk) อื่น ๆ 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดม้อบความไวว้างใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญยิ่ง  

ในการบรหิารจดัการกองทุนใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุภายใตค้วามเส่ียงที่เหมาะสม และบรษิัทมุ่งเนน้การพฒันา
ทางดา้นการบรกิารต่าง ๆ และพฒันารูปแบบการลงทนุ เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างต่อเนื่อง 

 
สดุทา้ยนี ้ หากท่านผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ

ผลิตภณัฑ ์โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดขูอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์https://am.kkpfg.com 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

             บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

 

 

 

 

 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั มีดชันชีีว้ดัการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในระดบั : ไดร้บัการรบัรอง 
CAC ทัง้นี ้ CAC คือ โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 

• ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทนุคา้งรบัของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร  ไดท้ี่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน1 

• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้เฮดจ ์ชนิดท่ัวไป (KKP PGE-H) ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2565 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ :  2478450417.89 บาท  
มลูค่าหน่วยลงทนุ : 12.0284 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน2 

กองทนุรวม -16.21% 2.75% -3.70% -13.14% 4.87% N/A N/A 5.54% 

ตวัชีว้ดั3,6 -15.86% 2.47% -3.41% -12.49% 6.63% N/A N/A 7.49% 

ความผนัผวน  
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

22.57% 24.79% 23.39% 22.18% 23.46% N/A N/A 22.30% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีว้ดั2 

20.24% 21.93% 20.93% 19.91% 20.86% N/A N/A 19.81% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)   
 
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.17% 13.80% 17.66% 

ตวัชีว้ดั3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.15% 16.63% 19.55% 

ความผนัผวน 
ของผลการ
ด าเนินงาน  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.98% 31.91% 12.56% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีว้ดั  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.71% 28.27% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุ 

2 % ต่อปี 
3 ตวัชีว้ดั :  95% ดชันี MSCI ACWI ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดชันี MSCI ACWI ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

4 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทุนรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน 
จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
จนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการ
สดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีเลิกกองทนุ 
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6 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) 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 3. จดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562  

http://www.msci.com/
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• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้เฮดจ ์ชนิด F (KKP PGE-H-F) ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2565 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ :  20,713,304.73 บาท  
มลูค่าหน่วยลงทนุ : 12.0855 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน2 

กองทนุรวม -15.81% 2.89% -3.44% -12.72% N/A N/A N/A 17.95% 

ตวัชีว้ดั3,6 -15.86% 2.47% -3.41% -12.49% N/A N/A N/A 19.08% 

ความผนัผวน  
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

22.57% 24.79% 23.40% 22.18% N/A N/A N/A 20.78% 

ความผนัผวน  
ของตวัชีว้ดั2 

20.24% 21.93% 20.93% 19.91% N/A N/A N/A 18.69% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)   
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57.84% 17.66% 

ตวัชีว้ดั3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59.50% 19.55% 

ความผนัผวน 
ของผลการ
ด าเนินงาน  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.04% 12.56% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีว้ดั  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.58% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุ 

2 % ต่อปี 
3 ตวัชีว้ดั :  95% ดชันี MSCI ACWI ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดชันี MSCI ACWI ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ
ผลตอบแทน 

4 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน 
จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้แต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วย
ลงทนุจนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการ

สดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีเลิกกองทนุ 
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6 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) 

 

หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 (เปิดชนิดหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563) 

(www.msci.com)
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• กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้เฮดจ ์ชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)  
ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2565 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ :  179,540,335.55 บาท  
มลูค่าหน่วยลงทนุ : 12.0288 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน2 

กองทนุรวม -16.20% 2.75% -3.70% -13.13% N/A N/A N/A 8.88% 

ตวัชีว้ดั3,6 -15.86% 2.47% -3.41% -12.49% N/A N/A N/A 10.72% 

ความผนัผวน  
ของผลการ
ด าเนินงาน2 

22.56% 24.78% 23.39% 22.17% N/A N/A N/A 17.83% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีว้ดั2 

20.24% 21.93% 20.93% 19.91% N/A N/A N/A 16.02% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)   
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.59% 17.65% 

ตวัชีว้ดั3,6  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28.36% 19.55% 
ความผนัผวน 
ของผลการ
ด าเนินงาน  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.95% 12.56% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีว้ดั  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.51% 11.05% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุ 

2 % ต่อปี 
3 ตัวชีว้ดั : 95% ดัชนี MSCI ACWI ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดชันี MSCI ACWI ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ
ผลตอบแทน 

4 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ีจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทุนรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน 
จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมจดทะเบียนทรพัยสิ์นกองทนุรวมหรือวนัท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
จนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการ

สดุทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีเลิกกองทนุ 
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6 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) 

 

หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทนุมีความเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดชนิดหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563)  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้เฮดจ ์

ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 

- ไม่มี - 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ีม่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี – 
 

• รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน 

 
 
 



 
 

 
 

15 

 
 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ทีก่องทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว 

- ไม่มี – 
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ผลการด าเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที ่KKP PGE-H FUND ไปลงทุน 

 

หลักทรัพย ์ ผลตอบแทน 
(Return) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Return Standard 

Deviation) 

iShares MSCI ACWI ETF -2.20% 23.94% 

Source: Bloomberg  

ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลกัทรพัยใ์นสกลุเงินทอ้งถิ่นของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ขอ้มลูในการค านวณช่วงวนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 ถงึ

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเครือ่งมือพืน้ฐานในการวดัความเส่ียง ซึ่งแสดงถงึความผนัผวนของผลตอบแทนเทียบกบัคา่เฉล่ีย โดยในท่ีนี ้

ใชก้ารค านวณจากผลตอบแทนรายวนัยอ้นหลงั 120 วนัท าการ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุน KKP PGE-H FUND มีการลงทุน 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึน้ไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ะยะสั้นมีอายุต ่ากว่า 1 ปี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน  
การช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 

AA  มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ 
คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มี ความ เสี่ ย ง ใน ระดับป านกลาง ผู้ ออกต ราสารห นี้มี ความสามารถ ใน 
การช าระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี 
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ  
สงูกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้น ในเกณฑ์ต ่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑท่ี์ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจใน  
การช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนีสู้งท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่มีความสามารถใน 
การช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
ในการช าระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับ ท่ีอยู่ ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ  
ช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

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

จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะไดร้ับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ 
ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าวซึ่งมี เครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่ง  
ในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรบัได ้
T4 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ท่ีค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดบัเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย Tris Rating เป็นอันดบัเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารโดย  
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนีจ้ากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับ เครดิต ” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย  Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี ้ทั้งนี ้
แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆจะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการช าระหนีข้องหน่วยงานนัน้ๆ แนวโนม้อนัดบัเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง  

   หรือไม่เปล่ียนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดบัความน่าเชื่อถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ 
โดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกัน
โดยรฐับาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นสงูมากเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสาร
ห รือ ต ราสารอื่ น ในป ระ เทศ โด ยระดับ ความ น่ า เชื่ อถื อ ขอ ง 
ตราสารทางการเงินขัน้นีต่้างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปไดม้ากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่น ท่ีได้รับ 
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสงูกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่ อถือค่อนข้างต ่าเมื่ อเปรียบเทียบกับ 
ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงและ 
ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รช า ร ะห นี้ คื น ต าม ก า ห นด เวล าจ ะมี 
ความไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้อกตราสารหนีอ้ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหน่ึงเท่านั้น และความสามารถ  
ในการช าระหนีต้ามก าหนดอย่างต่อเน่ืองเท่านัน้ และความสามารถ 
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเน่ืองนั้น ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับ
สภาวะท่ีเอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึ งระดับความน่าเชื่ อถือขั้นต ่ ามากเมื่ อเปรียบ เทียบกับ 

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทยความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะท่ีเอื ้อต่อ  
การด าเนินธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อนัดบัความน่าเชื่อถือเหล่านี ้จะถกูก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรือ 
ตราสารหนีซ้ึ่งก าลงัอยูใ่นภาวะผิดนดัช าระหนี ้ในปัจจบุนั        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
ก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต ้
อันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ะมอบให้ส าหรบัอันดบัความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “นอ้ยท่ีสุด” 
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้ับ
ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูง 
เป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ ์ “ + ”  แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา  
ในระดบัท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอ้ื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณี ท่ีได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือท่ีสงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน  
การช าระหนีด้ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสัน้  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะท่ีเอื ้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ ์
ทางเศรษฐกิจเท่านัน้       

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัช าระหนีท่ี้ไดเ้กิดขึน้แลว้หรือก าลงัจะเกิดขึน้ 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น ส าหรับประเทศ
ไทย 
            เครื่องบ่งชีพ้ิเศษส าหรบัประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไวต่้อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุก
ระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อจากอันดบัความน่าเชื่อถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้หลกั ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุสญัลกัษณ ์
ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอันดบัความน่าเชื่อถืออันดบั “AAA (tha)” หรืออันดบัท่ีต ่ากว่า  “CCC (tha)”  
ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบสุญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 
ความน่าเชื่อถือจะถูกใชเ้พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการเปลี่ ยนแปลงอันดับ
ความน่าเชื่อถือและแจง้แนวโนม้ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบเุป็น 
“สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอันดบัความน่าเชื่อถือใหสู้งขึน้ “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี ้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณี ท่ีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ ้นปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับ  
ความน่าเชื่อถือมกัจะถกูระบไุวส้  าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
Aaa - อนัดบัคณุภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีถ่กูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมีความเสี่ยงในระดบัต า่มากที่สดุที่จะถกูลดอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อนัดบัคณุภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
A - อนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต ่าที่จะถกูลด 
อนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อนัดบัคณุภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีถ่กูพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัปานกลางที่จะถกูลด 
อนัดบัความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการที่น  าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได ้ 
Ba - อนัดบัคณุภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยู่ในกลุ่มที่มีพืน้ฐานที่น  าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได ้และมีความเสี่ยงในระดบัสงูพอสมควรที่จะถกูลด
อนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
B - อนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสีย่งในระดบัสงูที่จะถกูลด 
อนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อนัดบัคณุภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัต ่า และมีความเสี่ยงในระดบัสงูมากที่จะถกู 
ลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อนัดบัคณุภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีส่รา้งการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ที่จะเกิดการผิดสญัญาช าระหนีม้าก  
C - อนัดบัคณุภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่เกิดการผิดสญัญาช าระหนีข้ึน้แลว้ และมีโอกาสนอ้ยที่จะกลบัมาช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ได ้ 
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 ก ากบัต่อทา้ยอนัดบัคณุภาพตราสารหนีต้ัง้แต่อนัดบั Aa ถึง Caa การก ากบัดว้ยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบันัน้ การก ากบัดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คลา้ยกนั มีอนัดบั
คณุภาพปานกลางในอนัดบันัน้ และการก ากบัดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพต ่าที่สดุในอนัดบันัน้ 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรบัรอบบญัชี 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2565 สิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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รายงานค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทุน 

 

การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอื่น 
 

- ไม่มี - 

 
สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2565 สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

• กรณีทีบ่ริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทัง้เหตุผล 
- การลงทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.11 เท่า 
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• รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องของกองทุน 

 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกับกองทนุรวม ไดท้ี่ บรษิัทจดัการ โดยตรง หรือ เว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการที่ https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

 

  

http://www.sec.or.th/
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