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สาส์นบริษัทจัดการ 

 

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า  กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค  

แอสเซ็ท อโลเคชั่น -Extra (KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra : KKP SG-AA Extra FUND) ได้ดำเนินการมา
ครบรอบระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 บริษัทจึงขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่าน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของกองทุนดังต่อไปนี้ 

ผลการดำเนินงาน 

กองทุน KKP SG-AA Extra มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565  เท่ากับ 684.71 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2366 บาท โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังรอบบัญชี 1 ปี ลดลงร้อยละ 14.96 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน
วัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 13.66  

กองทุน KKP SG-AA Extra SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 39.30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2416 บาท โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังรอบบัญชี 1 ปี ลดลงร้อยละ 14.96 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 13.66  

กองทุน KKP SG-AA Extra ES มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 0.01 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2368 บาท 

เกณฑ์มาตรฐาน คำนวณจาก (1) 14.2% SET100 (SET100 TRI) (2) 63.8% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (3) 1% ดัชนี Bloomberg 
GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (4) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-
Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (5) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (6) 2% ดัชนี Bloomberg Global High 
Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น  
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (7) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน  
ในอสังหาริม ทรัพ ย์  (PF & REIT Total Return Index) (8) 13% ดั ชนี  FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index  
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลต อบ แทน  (9) 3% ดั ชนี  MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ป รับด้ วยต้ นทุน การป้ องกันค วาม เส่ีย ง 
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  (10) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield 



 

 
 

Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  (11) 2.5% ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold 
Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(12.) 4% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  

 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  

ตลาดหุ้นในประเทศ 

 ดัชนี SET index ในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,657.62 จุดมาปิดที่ 1,668.66.33 จุด 
หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 

ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม ปี 2565 SET Index ปิดที่ระดับ 1695.24 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับส้ินปี 
2564 โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 110,864 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นดีกว่า
ตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยในไตรมาสนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะเร่งตัวสูงขึ้น แต่ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการ 
ไม่รุนแรง และรัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มในการใช้มาตรการควบคุมการระบาดแบบเข้มงวด อีกทั้ง ศบค. ได้มีมติให้ผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยให้มาตรวจที่ประเทศไทยเพียงครั้งเดียว  
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยว คาดว่าจะหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเป็นบวกต่อ 
กลุ่มท่องเที่ยว ในขณะที่การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดโดยเฉพาะ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส่ือสาร และกลุ่มโรงไฟฟ้า กำไรออกมาแย่กว่าคาด  ในระหว่างไตรมาส SET Index ได้เผชิญกับ 
ความผันผวนจากปัจจยัภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ได้กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ 
และนำมาซึ่งการใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของหลาย ๆ ประเทศ ทั้งการตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบ SWIFT และการยกเลิก 
การนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดิบ ก๊ าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคา
น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 107.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือปรับตัวขึ้นร้อยละ 37.9 จากสิ้นปี 2564 นอกจากนี้ในเดือน มีนาคม 
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 
0.25 - 0.50 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 โดยตลาดคาดว่า FED
จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นท้ังหมด 5 – 7 ครั้งในปีนี้ 

ในเดือน เมษายน - มิถุนายน ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,568.33 หรือปรับตัวลงร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสที่ 1  
โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,765.14 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับ 



 

 
 

ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิท่ี 29,387 ล้านบาท จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ
กับไทยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากระดับ 33.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินไตรมา 1 มาแตะระดับ 35.5 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน เมษายน ที่ร้อยละ 8.3 และเดือน พฤษภาคม อยู่ที่ร้อยละ 8.6 ซึ่งสูงสุดในรอบ  
40 ปี และสูงกว่าที่ตลาดคาด โดย FED ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ในเดือนพฤษภาคม และปรับเพิ่มอีกร้อยละ 
0.75 ในเดือนมิถุนายน เป็นร้อยละ 1.5-1.75 โดย FED มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่ออีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมครั้งต่อไปหากสถานการณ์
เงินเฟ้อยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ขณะที่ประเทศไทย แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อ 
เดือนพฤษภาคมจะอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2552 แต่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง  
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 โดยมี 3 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ส่งผลให้ตลาดคาดว่าภายใน
ส้ินปี 2565 กนง. จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเริ่มจา กขึ้นร้อยละ 0.25 ในการประชุมครั้งถัดไป 
เดือน สิงหาคม อย่างไรก็ตาม กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ GDP ปีนี้โตร้อยละ 3.3 และปี 2566 
ร้อยละ 4.4 จากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดี รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ 
ของไทยและต่างประเทศ ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจำกัด 

นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากข่าวกระทรวงการคลังกลับมาพิจารณาการเก็บภาษีขายหุ้น รวมถึงการขายทำกำไร  
ของหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มที่มมีูลค่าตลาดสูงที่สุด จากการท่ีรัฐบาลขอความร่วมมือให้โรงกล่ันนำส่งกำไรบางส่วนเข้ากองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงระหว่างช่วงเดือน กรกฎาคม- กันยายนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำเงินดังกล่าวอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย
ลบต่อบริษัทในกลุ่ม 

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 และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการ  
เปิดเมือง เช่น อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว โรงแรม โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็นต้น ส่งผลให้ประมาณการณ์กำไรสุทธิของ SET Index 
ปรับตัวขึ้นเป็น 103.88 บาท (อ้างอิงจาก Bloomberg consensus) หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากประมาณการณ์เมื่อสิ้นไตรมาส 2 

อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยยังเคล่ือนไหวลงตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ  FED ที่ร้อยละ 0.75 ต่อครั้งในเดือน กรกฎาคม 
และ กันยายน ที่แม้เป็นไปตามตลาดคาดแต่ FED ยังคงส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดึงเงินเฟ้อให้กลับมาสู่กรอบ
เป้าหมาย ส่งผลให้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอื่น  ๆ อาจจำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายตามเพื่อชะลอการอ่อนค่าของสกุลเงินตนเองเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสให้
เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้น โดยในประเทศไทย กนง.ได้มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ใ นเดือน สิงหาคม และ 
กันยายน ครั้งละร้อยละ 0.25 ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.00 พร้อมยืนยันที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่าง



 

 
 

ค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเพิ่งเริ่มฟื้นตัวและหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ขณะที่ค่าเงินบาทไทยได้อ่อนค่าลงจาก 
35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสิ้นไตรมาส 2 มาอยู่ที่ 37.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

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 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงจากกระประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการช็อปดี 
มีคืน หรือการลดค่าธรรมเนียมนิติกรรมของอสังหาริมทรัพย์ ท่ีช่วยหนุนกลุ่มค้าปลีกและอสังหาฯ ให้ปรับตัวขึ้น  และการที่หุ้นขนาดใหญ่
อย่าง DELTA ถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกในการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง
และมีผลต่อการปรับขึ้นของ SET Index อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทาง  
เข้าประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ปี 2566 และจีนจะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าให้กับชาวจีนสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ  
ซึ่งเป็นประเด็นบวกต่อตลาดหุ้นไทย ด้วยความคาดหวังว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นส่งผลบวก 
ต่อการบริโภคภายในประเทศ และหุ้นกลุ่มพลังงานก็ได้รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว ตอบรับต่อประเด็นการยกเลิกมาตรการ  
กักตัวดังกล่าว 

 

ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ 

ระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. เพื่อควบคุม
อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในกลุ่มพันธบัตรระยะส้ันปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 0.68 กลุ่มพันธบัตรระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เฉล่ียร้อยละ 0.80 และกลุ่มพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 0.73 โดยนักลงทุนต่างประเทศมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 
ในตราสารหนี้ไทยเป็นจำนวน 4.64 หมื่นล้านบาท ทำให้สถานะถือครองตราสารหนี้คงค้างเท่ากับ 1.078 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 6.91 ของ
มูลค่าตราสารหนี้ไทยคงค้าง)  

ในการประชุมกนง.รอบเดือนสิงหาคม, กันยายน และพฤศจิกายน คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งละ
ร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 0.50 ต่อปีเป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี  โดยความเห็นของกนง.ในการประชุมรอบเดือนพฤศจิกายนพบว่า



 

 
 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะยังเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจและ  
ช่วยลดทอนผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก คณะกรรมการฯ เห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็น 
แนวทางการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะถัดไป ซึ่งการคาดการณ์เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 3.7 และ 3.9 ในป ี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 ขณะที่อัตราเงิน
เฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ โดยจะทยอยลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.6 2.5 และ 2.0 ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ 
ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความเส่ียงเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนท่ีอาจเพิ่มขึ้นและการปรับราคาพลังงานในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน 

 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรัฐฯ 
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงร้อยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่เงินเฟ้อในยูโรโซนที่สูงถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหา
เงินเฟ้อถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคา
น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 38.7 มาอยู่ที่ 107.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ 
อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุล (QT) เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน
ยังทำให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอบโต้รัสเซียซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแห่งออกจ ากระบบ SWIFT ที่เป็น
ตัวกลางสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการทำธุรกิจในรัสเซียทันที ในขณะที่
ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากการออกกฎควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน และมีแนวโน้มที่จะออก
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ของสถาบันการศึกษา การควบรวมกิจการ และการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย รวมถึงการเพิ่ม
ความเข้มงวดต่อธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลน์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกาศ  
ล็อคดาวน์เซินเจิ้นซึ่งมีประชากรถึง 17 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ในไตรมาสที่ 2 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง หลังราคาพลังงาน 
สินค้าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพิ่มขึ้น และปัญหาอุปทานท่ียังคงตึงตัวมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า ขณะที่การทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศทำให้
อุปสงค์กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินท่ีตึงตัวมากขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลง
มากกว่าภูมิภาคอื่น หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณในเดือน เมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น เพื่อสู้กับ 
เงินเฟ้อ และ FED ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.75 ในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ตามลำดับ อีกทั้งยังส่งสัญญาณ 
การขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมครั้งต่อไป  โดยมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอที่จะรองรับมือกับ 



 

 
 

การขึ้นดอกเบี้ย ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้ ECB จำเป็นต้องส่งสัญญาณขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม และจะปรับสู่ระดับร้อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 
เทียบกับที่ติดลบร้อยละ 0.5 ท้ังนี้ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นบวกหลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ 
และลดระยะเวลากักตัวเหลือ 10 วัน จากเดิม 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนมีเงินลงทุนไหล เข้าจากนักลงทุนต่างชาติที่มองว่า 
การลงทุนในจีนจะเผชิญกับความเส่ียงของดอกเบี้ยขาขึ้น เงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงต่ำกว่าในภูมิภาคสำคัญอื่น 
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำและธนาคารกลางของจีนยังมีแนวโน้มดำเนินนโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจ 

ในไตรมาสที่ 3 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคาร
กลางประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อไปเพื่อให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบเ ป้าหมายที่วางไว้  
สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไป  
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED กล่าวย้ำถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ และได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือน กันยายน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่
ปี 2551 หลังจากอัตราเงินเฟ้อได้ขึ้นไปแตะที่ร้อยละ 9.1 ในเดือน มิถุนายน ก่อนที่จะปรับตัวลงมาที่ร้อยละ 8.3 ในเดือน สิงหาคม  
ตามราคาพลังงานที่ลดลง ทั้งนี้ ตลาดแรงงานยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน สิงหาคม ที่ 3.15  
แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3 แสนตำแหน่ง โดย Dot Plot ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50 ภายในส้ินปี  
เพิ่มความกังวลกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะถัดไป ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
เช่นกัน ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 เป็น ร้อยละ 1.25 ในเดือน กันยายน และยังคง
ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญยังสะท้อนถึงความเปราะบาง อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและ
ภาคบริการเดือน กันยายน อยู่ที่ระดับ 48.5 และ 48.9 ปรับตัวลดลงจากเดือน สิงหาคม ที่ 49.6 และ 49.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาด้านพลังงานยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องติดตามหลังการคว่ำบาตรรัสเซีย  ในขณะที่ช่วงปลายเดือน กันยายน ภูมิภาคยุโรปได้รับ
แรงกดดันเพิ่มขึ้นจากฝ่ังสหราชอาณาจักร หลังรัฐบาลออกแผนนโยบายลดภาษีมากสุดในรอบ 50 ปี สร้างความกดดันต่อแนวโน้มการปรับ
เพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินจนธนาคารกลางอังกฤษ หรือ 
BOE ต้องประกาศมาตรการ QE ฉุกเฉินผ่านการซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างไม่จำกัดจำนวนจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพ 
ในตลาดการเงิน ด้านตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงร้อยละ 15.2 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ ปัญหา
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และสภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานและจำเป็นต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม  

ในไตรมาสที่ 4 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากความกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง โดยเฉพาะราคา
อาหารและพลังงาน ทำให้นักลงทุนเริ่มคาดหวังว่าธนาคารกลางประเทศหลัก อย่าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) อาจจำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2566 หลังเศรษฐกิจชะลอตัวจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดในปี 2565  
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 หลังดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  (CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เดือน พฤศจิกายน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ต่ำกว่าตลาดคาดที่ร้อยละ 7.3 ชะลอตัวจากร้อยละ 7.7 ในเดือน ตุลาคม ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว 



 

 
 

ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม FED ได้มีการปรับขึ้น Terminal Rate  
เป็นร้อยละ 5.1 จากเดิมที่ร้อยละ 4.6 มากกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 เป็นขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 จากเดิม
ร้อยละ 1.2 ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนปรับตัวลงสู่ระดับ 47.7 พฤศจิกายน จากระดับ 50.4 เดือน ตุลาคม ซึ่งสะท้อนถึง 
การหดตัวเป็นครั้งแรกนับตัง้แตเ่ดือน มิถุนายน 2563 และยอดค้าปลีกปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 ในเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการลดลงมาก
ที่สุดในรอบ 11 เดือน ด้านผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ นั้น พรรครีพับลิกันสามารถเอาชนะพรรคเดโมแครตและครองเสียง  
ข้างมากในสภาล่างที่ 222 ต่อ 213 ท่ีนั่ง ส่งผลให้การออกนโยบายแบบสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งทำได้ยากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้น
ยุโรปปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.6 สูงกว่าดัชนีหุ้นโลก หลังราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวลดลง และทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ 
(IEA) ได้ออกมาระบุว่าสหภาพยุโรปจะมีก๊าซเพียงพอสำหรับฤดูหนาวนี้ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนมีทิศทางชะลอตัวลงสู่ระดับ  
ร้อยละ 10 ในเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นในอัตราที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม ECB 
ยังคงปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 อีกทั้งยังส่งสัญญาณ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และระบุว่าจะเริ่มทำการปรับลดงบดุลในวงเงิน 1.5 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนนับตั้งแต่
เดือน มีนาคม 2566 ไปจนกว่าจะส้ินไตรมาส 2 ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมีโมเมนตัมเชิงบวกมากขึ้น อาทิ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของ
เยอรมนีคาดการณ์ว่า GDP ของเยอรมนีมีแนวโน้มหดตัวลงร้อยละ 0.1 ในปี 2566 ดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าว่าจะหดตัวร้อยละ 0.3 รวมถึง
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนเดือน ธันวาคม อยู่ที่ระดับ 47.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน จาก 47.1 ในเดือน พฤศจิกายน  
ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.8 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ ความเข้มงวดในการ
ควบคุมการระบาดของ COVID-19 และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงต้นไตรมาส ทั้งนี้ในเดือน พฤศจิกายน ทางรัฐบาลได้ทยอย 
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและได้ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 รวมถึง
เตรียมเปิดการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับฮ่องกง ซึ่งถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นับตั้งแต่ปี 2563 สำหรับ  
ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น ธนาคารกลางจีนประกาศแผน 16 ข้อเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรม รวมถึงขยายระยะเวลาการกู้ยืมให้แก่บริษัทอสังหาฯ 
และให้สินเชื่อพิเศษเพื่อให้ดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ดัชนีกลับมาปรับขึ้นได้ในช่วงท้ายของปี 

 

ตลาดตราสารหนีต้่างประเทศ 

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นในทุกระยะถือครองเนื่องจาก
ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มพันธบัตรระยะส้ันปรับตัว
เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4.46 พันธบัตรระยะกลางปรับตัวสูงขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.98 และกลุ่มพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.11 
ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้ภาคเอกชน Investment Grade Spread และ High Yield Spread ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วง
หกเดือนที่ผ่านมาจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกที่อาจเส่ียงทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ผนวกกับการเทขายของสินทรัพย์เส่ียงทั่วโลกทีก่ดดันให้หุ้นกู้ภาคเอกชนมีผลตอบแทนที่ติดลบในช่วงดังกล่าว 

โดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการมีมติปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ 0.25,0.50 และร้อยละ 0.75 ติดต่อกันส่ีครั้งในการประชุมรอบเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน 



 

 
 

กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายนตามลำดับ และปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.50 ในการประชุมรอบเดือนธันวาคม ทำให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 4.25-4.50 โดยสุนทรพจน์ของประธาน Fed สาขาต่าง ๆ ในช่วงปลายปีแสดงความเห็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เริ่มอยู่ในระดับที่ตึงตัวและต้องจบัตาดูผลของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยา่งรวดเร็วตอ่เศรษฐกจิในระยะถัดไป อย่างไรก็ดี Dot plot ในปี 2023 
มีค่าเฉล่ียปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.1 จากร้อยละ 4.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับเกินร้อยละ 5 
ตลอดทั้งปีแตกต่างจากที่ตลาดคาดว่ามีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้งภายในปี 

 

แนวโน้มการลงทุน  

ตลาดหุ้นในประเทศ 

บลจ. เกียรตินาคินภัทร คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง อ้างอิงจากคาดการณ์ของ IMF ที่ประเมิน
การขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2565 และปรับตัวลดลงเหลือ 2.9 ในปี 2566 ธนาคารกลางหลายประเทศยังคงมีแนวโน้ม
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้ขึ้นต่อเนื่องแต่ในอัตราชะลอตัวลง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเติบโตเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับสูง สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวต่อได้ร้อยละ 3.2 และ 3.7 ในปี 2565 
และ 2566 ตามลำดับ ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ การเลือกตั้ง การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การบริโภคภายในประเทศ 

สำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index คาดว่าในปี 2566 จะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,580 ถึง 1,750 จุด ประเมิน

กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 3-5 หรือเทียบเท่าการซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 15.34 ถึง 16.99 เท่า โดยบลจ. มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุน

ในตลาดหุ้นไทย และคาดการณ์ว่า SET Index จะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาดัชนี

ที่ระดับดังกล่าวถูกชี้นำโดยหุ้นขนาดใหญ่บางตัวซึ่งซื้อขายที่ Valuation สูง 

ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทย ได้แก่  1) แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะการกลับมาของ

นักท่องเที่ยวจีนที่คาดการณ์วา่จะอยู่ที่ประมาณ 20-25 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลดีโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญทางเศรษฐกิจในปีนี้ 2) อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้น

ตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับประโยชน์ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มค้าปลีก กลุ่มร้านอาหารและกลุ่มโรงแรม 3) คาดการณ์  

การเลือกตั้งในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2566 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ  

การผลักดันโครงการปัจจัยพื้นฐานขนาดใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง 4) คาดการณ์เงินทุนยังคงไหลเข้าประเทศไทย และประเทศเกิดใหม่ 

เนื่องจากประเทศไทยและประเทศเกิดใหม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง   

สำหรับปัจจัยเส่ียงสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางหลักของโลก  
โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น  อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงที่
เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงจนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) 2) ปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองโลก (Geopolitics) โดยเฉพาะระหว่าง



 

 
 

สหรัฐ-จีน ผ่านมาตรการทางการค้า และเทคโนโลยี สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลทำให้ราคาพลังงาน และ
สินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงขึ้น จากการถูกจำกัดการส่งออกของรัสเซีย 

 

ตลาดตราสารหนี ้

ภาวะการลงทุนในระยะถัดไป หลังจาก US Treasury ปรับตัวสูงขึ้นทุกระยะถือครองตามแนวโน้มของ Peak rate ที่สูงขึ้นจาก
ตัวเลข Core PCE ที่สูงกว่าคาดและตลาดแรงงานของสหรัฐฯยังคงร้อนแรง ทำให้มีแนวโน้มที่ Fed อาจจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
กว่าที่เคยส่ือสารไว้ ซึ่งเรามองว่า Fed มีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงระดับร้อยละ 5.50-5.75 และมีโอกาสที่จะคงอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีน้ีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในการควบคุม ในส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มปรับ
ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเราปรับมุมมองอัตราดอกเบ้ียนโยบายต่ำลงมาอยู่ในระดับร้อยละ 2.00 ในปีนี้เนื่องจากภาคการส่งออกที่ชะลอ
ตัวและเศรษฐกิจไทยยังโตอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด อย่างไรก็ดี เรายังมองว่านักท่องเที่ยวทั้งปี 2566 อาจสูงเกิน 25 ล้านคนได้
และอาจทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงในปีนี้ทำให้กนง.ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มากกว่าที่เราคาดได้เช่นกัน  
โดยราคาพันธบัตรรัฐบาลไทยทุกระยะการถือครองยังคงมีความเส่ียงที่จะปรับตัวขึ้นจากระดับปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระดับที่แพง  
เมื่อเทียบกับระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม (Fair value) ในมุมมองของเรา  

 

ตลาดต่างประเทศ 

ดัชนีหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน จากมุมมองของนักลงทุนที่ยังมีความกังวลต่อทิศ ทางการดำเนิน
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและยากที่จะปรับลดลงมา
อยู่ที่ระดับเป้าหมายของธนาคารกลาง ขณะที่ข่าวการส่ังปิดสองธนาคารในสหรัฐฯ หลังประสบปัญหาสภาพคล่อง สร้างกังวลต่อความ
เส่ียงในการลุกลามไปสู่ระบบการเงินและการธนาคารสหรัฐฯ ซี่งอาจส่งผลให้ FED ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อได้
ตามที่ตั้งใจ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักที่สำคัญ อาทิ ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูง
ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเร่งตัวขึ้น (2) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึง
ตัวเลขในตลาดแรงงานที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งหากตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ 
ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ FED ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดนานกว่าที่ตลาดคาด (3) ความเส่ียงด้าน Financial stability 
ของระบบธนาคารสหรัฐฯ หลังการล้มละลายของสองธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และธนาคาร Signature Bank ซึ่งหากลุกลาม
ในวงกว้าง อาจจะส่งผลให้สหรัฐฯ เข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ ร้ายแรง (Hard landing recession) (4) การปรับประมาณการปี 2566 ของ
นักวิเคราะห์ หลังการประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียน จากการที่ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้ม
ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย และน่าจะทำให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลง และ (5) สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนท่ียังคงยืดเยื้อ 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/
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ผลการดำเนินงานของกองทุน1 

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

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ : 684,713,999.25 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน :  10.2366 บาทต่อหน่วย 

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

กองทุน2 
กองทุนรวม -14.96% 5.81% -0.89% -14.96% 0.15% N/A N/A 0.62% 
ตัวชี้วัด3,6 -13.66% 7.41% 1.30% -13.66% 3.59% N/A N/A 4.17% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดำเนนิงาน2 

13.86% 12.88% 12.62% 13.86% 14.32% N/A N/A 12.93% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

14.80% 15.64% 14.63% 14.80% 15.56% N/A N/A 14.11% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ตอ่ปี)  
 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.91% 2.84% 14.85% -14.96% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.07% 2.54% 25.57% -13.66% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.17% 18.80% 8.27% 13.86% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.37% 21.00% 8.00% 14.80% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  

(1.) 14.2% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2.) 63.8% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
(3.) 1% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(4.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย) 
(6.) 2% 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 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(10.) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(11.) 2.5% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(12.) 4% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิด หน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุ ดท้ายของ 
ปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

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) 
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 12 มีนาคม 2562 
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• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Extra ชนิด ES (KKP SG-AA Extra-ES)  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ : 9,881.97 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน :  10.2368 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 6.28% 
ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.14% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดำเนนิงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.86% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.93% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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 6.28% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.14% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.86% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.93% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  

(1.) 14.2% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2.) 63.8% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
(3.) 1% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(4.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย) 
(6.) 2% 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 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(10.) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(11.) 2.5% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(12.) 4% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุ ดท้ายของ 
ปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

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) 
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 12 มีนาคม 2562 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565) 
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• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Extra ชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF)  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ : 39,298,684.87 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน :  10.2416 บาทต่อหน่วย 

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

กองทุน2 

กองทุนรวม -14.96% 5.82% -0.89% -14.96% N/A N/A N/A 3.57% 
ตัวชี้วัด3,6 -13.66% 7.41% 1.30% -13.66% N/A N/A N/A 7.37% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดำเนนิงาน2 

13.86% 12.88% 12.62% 13.86% N/A N/A N/A 11.24% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

14.80% 15.64% 14.63% 14.80% N/A N/A N/A 11.88% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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 12.15% 14.83% -14.96% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.90% 25.57% -13.66% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.51% 8.27% 13.86% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.68% 8.00% 14.80% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด :  

(1.) 14.2% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
(2.) 63.8% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
(3.) 1% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
(4.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(5.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย) 
(6.) 2% 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 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(10.) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(11.) 2.5% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นเพ่ือคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

(12.) 4% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของ  
ปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน  
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

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) 
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 12 มีนาคม 2562 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) 

  



 
 

 
 

18 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

- ไม่มี – 
 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
 

• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี – 
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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
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสา รหน้ีอื่นท่ีได้รับ 
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 ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูง  
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 “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า  “CCC (tha)”  
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 

ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ ยนแปลงอันดับ
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 

สำหรับรอบบัญชี 

ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม 2565 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 

- ไม่มี - 

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิน้สุดวันที่ 30 ธนัวาคม 2565 

• กรณีท่ีบริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพรอ้ม
ทั้งเหตุผล 

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.24 เท่า 
 

• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือ 
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

 

• ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

• ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด 

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
ที่ https://am.kkpfg.com 

 

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการท่ี https://am.kkpfg.com 

  

https://am.kkpfg.com/
https://am.kkpfg.com/
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• รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

 

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2566 

   

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

 

สำหรับรอบระยะเวลาวันท่ี 1 มกราคม 2565 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 

การแก้ไขรายละเอียด
โครงการของกองทุนภายใต้
การจดัการ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน ที่  สจก.ร.1/2564 เรื่อง การคำนวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

28 เมษายน 2565  
เป็นต้นไป 

การแก้ไขเพิม่เติม
รายละเอียดโครงการของ
กองทุนภายใตก้ารจดัการ 

1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำน ักงานคณ ะกรรม การกำก ับหล ักทรัพ ย ์และตลาดหลักทรัพ ย ์
(สำนักงาน) ดังนี ้

1.1   แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

1.2 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  
ที่ สน. 41/2564 เรื ่อง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

1.3 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศ
ป ระ ก า ศ ค ณ ะ ก รรม ก า รก ำก ับ ต ล า ด ท ุน  ที ่ ท น . 11/2564  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. แก้ไขเพิ ่ม เต ิมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื ่อรองรับเครื ่องมือ  
การบริหารและจัดการความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม  
ต า ม  ป ระ ก า ศ ค ณ ะ ก รรม ก า รก ำ ก ับ ต ล า ด ท ุน  ที ่ ท น . 49/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื ่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบ ัต ิเกี ่ยวก ับเครื ่องมือดังกล่าว  
ที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

1 กรกฎาคม 2565  
เป็นต้นไป 
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เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 
3. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันให้สอดคล้องกับระบบริหาร
จัดการกองทุนรวม (ระบบ MF on Cloud) ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

การแก้ไขรายละเอียด
โครงการของกองทุนภายใต้
การจดัการ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่ สน. 68/2564  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการ 

11 กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป 

การแก้ไขรายละเอียด
โครงการของกองทุนภายใต้
การจดัการ 

1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยลงทุน (Class 
fund) เพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิด ES โดยบริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เช่น การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมถึง
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิด ES เช่น การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเลิก
กองทุนรวม เป็นต้น 

2. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อเพิ่มเครื่องมือการบริหารและ
จัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ในหน่วยลงทุนชนิด ES 
ตาม ประกาศคณ ะกรรม การกำกับตลาดทุน  ที่  ทน . 49/2564 เรื่อ ง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  

3. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 10/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
ดังนี้ 

จากเดิม “ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (Front-end fee) ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee) ซํ้าซ้อนกัน” 

เป็น “ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย 

11 สิงหาคม 2565  
เป็นต้นไป 
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เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 
(Front-end fee) ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee) ซํ้าซ้อนกัน และ
รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ 
ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน” 
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