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สาส์นบริษัทจัดการ 

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เ กียรตินาคินภัทร จ ากัด  (บริษัท) ขอเ รียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิด เค เคพี โกลบอล  

อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND–HEDGED : KKP GINFRQEQ-H FUND) ได้ด าเนนิการ
มาครบรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา
ดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดรั้บทราบข้อมลูต่าง ๆ  ของกองทุนโดยครบถ้วนดงัตอ่ไปนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
กองทุน KKP GINFRQEQ-H มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 1,745.94 ล้านบาท คิด เป็นมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.0461 บาท  โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง  12 เดือน เพ่ิมขึ ้นร้อยละ 18.79 ในขณะที่ 
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.71  

กองทุน KKP GINFRQEQ-H-F มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 3.61 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า 
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.1815 บาท  โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง  12 เดือน เ พ่ิมขึ ้น ร้อยละ 19.93 ในขณะที่ 
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.71 

เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return Index ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน  95%  
และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 5%  

 
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  

ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นต่างประเทศ เค ล่ือนไหวในทิศทาง 
ที่เป็นขาขึ ้น โดยปรับตัวเพ่ิมขึน้ในเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ  
ส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ  
จะมีความแข็งแกร่งมากที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนั้นรัฐสภาสหรัฐฯ ได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมีการแจกเช็คเงินสดให้คนอเมริกันที่เข้าเกณฑ์คนละ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐ และการให้สวัสดิการว่างงานพิเศษ  
300 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อสัปดาห์ จนถึงวันที่ 6 กันยายน ขณะที่สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศที่มกีารกระจายวัคซีน COVID-19 ในประเทศรวดเร็ว 
ช่วยหนุนให้สามารถผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ได้อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็วกว่าคาด จนต้องมีการปรับเพ่ิมตัวเลขคาดการณ์ 
การเติบโตของ GDP ปีนี้ขึน้เป็นร้อยละ 6.5 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ ร้อยละ 4.2 ด้านตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับเพ่ิมขึน้น้อยกว่า
ภูมิภาค อ่ืน น าโดยไต้หวันและเกาหลีใต้  เป็นผลจากสถานการณ์ขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ หลังการหยุดการผลิตในช่วงต้น 
ของการระบาด COVID-19 สวนทางกับความตอ้งการที่เพ่ิมขึน้ของคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ซึ่งไต้หวันและ
เกาหลีใต้ เป็นฐานการผลิตใหญข่องอุปกรณ์ดงักล่าว   



 

 
 

ไตรมาส 2 ปี 2564 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเ พ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเ พ่ิมขึ ้นมากกว่าตลาด อ่ืน  
จากผลประกอบการไตรมาส 1  ของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีที่ส่วนใหญ่ออกมาแข็งแกร่ง  และมีการบรรลุข้อตกลงมาตรการใช้จ่าย  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่าง วุฒิสภาและประธานาธิบดีโจ ไบเดน วงเงิน 5.79  แสนล้านดอลลาร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณส าหรับ 
โครงการสร้างถนน สะพาน ทางรถไฟ โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูง เป็นต้น ด้านดัชนีตลาดหุ้น  
ประเทศเกิดใหม่ปรับเพ่ิมขึ ้นในทิศทางเดียวกัน โดยภาวการณ์ขาดแคลนชิปทั่วโลกที่ต่อเนื่อง  ขณะที่ความต้องการสูง เป็นปัจจัยบวก 
ต่อเศรษฐกิจของสองประเทศหลักในกลุ่มคือไต้หวันและเกาหลีใต้ ที่มีการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจที่ส าคัญ โดยยอดส่งออก  
ของไต้หวันในเดือน พฤษภาคม ขยายตัวถึงร้อยละ 34.50 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วง เวลาเดียวกัน
ขยายตัวร้อยละ 16.51 ซึ่งเป็นการขยายตวัสูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ยอดส่งออกสินคา้เทคโนโลยีของเกาหลีใต้ อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ 
จอแสดงผล และโทรศัพท์มือถือ มีการขยายตัวในทิศทางเดยีวกัน 

ไตรมาส 3 ปี 2564 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเ พ่ิมขึ ้นเล็กน้อย โดยปรับตัวเ พ่ิมขึ ้นในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม  
จากผลประกอบการไตรมาส 2  ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด มีก าไรรวมออกมาดีกว่าคาดถึงร้อยละ 17.2  
และการส่ือสารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่มีแนวโน้ม 
คงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลาย โดยระบุว่าจะเร่ิมลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ในปีนี้  แต่จะไม่รีบปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ย  
จนกว่าตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเตม็อัตรา รวมถึงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นตลาดแรงงาน
ยังห่างไกลจากจุดทีเ่รียกว่าการจ้างงานเตม็อัตราพอสมควร แต่ในเดือน กันยายน ตลาดปรับตวัลดลง จากความกังวลเร่ืองการปรับขึน้ภาษี
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเร่ืองการขยายเพดานหนีซ้ึ่งเป็นความเส่ียงที่จะท าให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผิดนัดช าระหนี้ ประกอบกับระดับเงินเฟ้อ  
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุน้ยุโรปปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเช่นกัน โดยในเดอืน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม ตลาดยังสามารถปรับตัว
ขึน้ได้ หลังจากธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบสมมาตรที่ ร้อยละ 2.0 ตีความได้ว่าธนาคารกลาง 
สหภาพยุโรปสามารถยอมให้เงินเฟ้อขึ ้นสูงเกินร้อยละ 2.0 ได้บ้างในบางช่วงเวลา จากเดิมที่ก าหนดไว้ต ่ากว่าหรือใกล้ร้อยละ 2.0  
สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะใช้นโยบายการเงินที่ ผ่อนคลายต่อไปเป็นระยะเวลานาน ขณะที่การประกาศผลประกอบการของบริษัท 
จดทะเบียนไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งชว่ยหนนุตลาดใหป้รับตวัขึน้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส ตลาดปรับตวัลงแรง หลังนักลงทนุ
วิตกเก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความกดดันปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร  
คงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ในเดือน กันยายน อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 3.4 สูงสุดในรอบ 13 ปี ส าหรับตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ 
ปรับลดลงในไตรมาสที่ 3 โดยดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6 .9 หลังทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง  ๆ  
ตามแนวทาง Common Prosperity อาทิ การพิจารณาให้สถาบันกวดวิชาเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
ในจีน ซึ่งอาจน าไปสู่การถอดถอนหุ้นกลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งหมดออกจากตลาดหลักทรัพย์ และการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด  
ต่อบริษัทเทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเ ก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท าให้ราคาหุ้นในกลุ่ มธุรกิจที่ เก่ียวข้องปรับตัวลดลง 
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่ง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานมาก อาทิ การผลิตเหล็ก 
อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็นตน้ 

ตลาดหุ้นหลักส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ต่อเนื่องในไตรมาส 4 แม้ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน จะมีความกังวลหลังการพบ 
ไวรัส COVID-19 สายพันธ์ุโอมิครอน แต่เมื่อมีวิจัยในเวลาต่อมาว่า ผู้ที่ ได้ รับเชื้อไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอนมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง  
และมีอัตราการเสียชีวิตต ่ากว่าเมื่อเทียบกับสายพันธ์ุก่อนหน้า นักลงทุนส่วนใหญ่คลายกังวล ส่งผลให้ตลาดหุ้นสามารถปรับตัวขึน้ได้
ต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพ่ิมขึน้มากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับภมูิภาคอ่ืน จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบยีนส่วนใหญ่



 

 
 

ที่ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ที่เข้มงวด
เหมือนกับที่เคยเกิดขึน้ในเดอืน มีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมตผ่ิานร่างกฎหมายเพ่ิมเพดานหนีข้องรัฐบาลกลางอีก 2 .5  
ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถจ่ายหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และได้ประกาศเพ่ิมการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ  
เป็นเดือนละ 3  หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อพันธบัตรจะยุติลงในเดือน มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึน้จากผลประกอบการ 
ไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดกีว่าคาดตอ่เนือ่ง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงด าเนินนโยบายทีส่นับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป โดยจะปรับเ พ่ิมวงเงินการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม  
2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเป็น 4 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพ่ือชดเชยกับการซื้อพันธบัตรในโครงการ Pandemic 
Emergency Purchase Programme ที่จะส้ินสุดลงในเดือน มีนาคม 2565 ด้านดชันีตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตวัลดลงในไตรมาสที่ 4 
โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0 หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25   
ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน เพ่ือลดการเร่งตวัของอัตราเงนิเฟ้อและหนี้สินภาคครัวเรือน หลังดชันรีาคาผู้บริโภคเดอืน ตุลาคม เพ่ิมขึ ้น
ถึงร้อยละ 3 .2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม นอกจากนั้น 
ยังคงถูกกดดันจากหนี้สินภาคครัวเรือน ณ ส้ินเดือน กันยายน ที่อยู่ในระดับสูง สุด เป็นประวัติการณ์ที่  1 ,844.9 ล้านล้านวอน  
(1 .58  ล้านล้าน ดอลลาร์) ส าหรับดัชนี TAIEX ของไต้หวัน ปรับตัวเพ่ิมขึ ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง  ทั้งการส่งออก  
ในเดือน พฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ร้อยละ 23.05  
โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ ยังบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น  
55.5 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน  

แต่ในเดือน มกราคม  และ กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มีแนวโน้มปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด รวมถึงอาจลดขนาดงบดุล (QT) ผ่านการยุติการเข้าซื้อคืนตราสารหนี้ที่ครบก าหนดอายุ 
เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เพ่ือลดผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึน้ ทั้งนี้ยังไม่มีการส่ือสารที่ชัดเจนถึงรายละเอียดว่าจะเร่ิมต้นลด
เมื่อไหร่และในอัตรามากน้อยแค่ไหน อีกทั้งกลุ่มตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลดลงเช่นกัน น าโดยหุ้นกลุ่มการศึกษาจีน ที่ปรับตัวลงมา  
อยู่ที่ระดับต ่าสุด นับตั้งแต่ปี  2558 หลังจากกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า ไม่ให้บริษัทการศึกษาจีนจัดตั้งบริษัทตัวแทนนอกประเทศ  
ส่งผลให้บริษัทจีนไม่สามารถเสนอขายหุ้นในต่างประเทศได้ ทั้ง ยังมีแนวโน้มที่จะออกข้อก าหนดเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับสินทรัพย์ 
ของสถาบันการศึกษา การควบรวมกิจการ และการขึน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา นอกจากนั้นกระทรวงคมนาคมของจนีได้เรียกผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มขนส่งสินค้าชั้นน า 4 รายเข้าพบ หลังพนักงานขับรถของบริษัทดังกล่าวออกมาเรียกร้องเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หลายอย่างของเจ้าของบริษัท ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า จีนยังคงเดินหน้าตรวจสอบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศ  
อย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดหุ้นเกาหลีปรับตัวลงหลัง ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง อีกร้อยละ 0 .25  
สู่ระดับร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพ่ือลดผลกระทบการเพ่ิมขึน้ของเงนิเฟ้อที่มแีนวโนม้สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที่ระดับร้อยละ 2.0 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนั้นรัฐบาลเกาหลีใตป้ระกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปถึงวันที ่6 กุมภาพันธ์ 
เนื่องจากจ านวนผู้ตดิเชื้อยังคงเพ่ิมสูงขึน้ 

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed In frastructure 
Equity Fund ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเ ก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในภูมิภาคต่าง ๆ  
ทั่วโลก กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนรายภูมิภาค ได้แก่ ยุโรป 50.4% สหรัฐฯ 19.9% อังกฤษ 19.2% เอเชียแปซิฟิคไม่รวมญี่ปุ่น 10.6% 



 

 
 

สัดส่วนรายอุตสาหกรรม ได้แก่ Utilities 51.4% Industrials 36.2% Energy 8.5% Telecommunications 3.9% (ข้อมูลตาม Factsheet 
ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2565) ผู้จัดการกองทุนหลักเน้นสัดส่วนลงทุนในหุ้นยุโรปและอังกฤษ  และญี่ปุ่น โดยมีน ้าหนักที่น้อยกว่าดัชนีชี้วัด  
ในส่วนของสหรัฐฯ พอร์ตลงทุนผสมกันระหว่างกลุ่มทีไ่มผั่นผวนตามเศรษฐกิจอย่างกลุ่มสาธารณูปโภค บริษัทผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตหรือขนส่ง
ก๊าซ บริษัทบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถผลิตกระแสเงินสดได้อย่างสม ่าเสมอ  ขณะเดียวกันแบ่งน ้าหนักลงทุนอีกส่วนหนึ่ง  
ไปกับกลุ่มที่ผันผวนตามเศรษฐกิจที่จะเป็นส่วนสร้างการเตบิโตใหกั้บพอร์ตลงทุน เช่น หุ้นรับสัมปทานใน Toll-road, Airport หุ้นกลุ่มขนส่ง
อย่าง  US Railroad ซึ่งช่วงที่ ผ่านมาได้ รับผลกระทบเชิงบวกจากการเปิด เมืองของยุโรปและสหรัฐฯ หลังการกระจายวัคซีน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสไดด้ขีึน้  

แนวโน้มการลงทุน  

ดัชนีหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน เนื่องจากนโยบายการเงนิมีแนวโนม้เขม้งวดขึน้อาจเพ่ิมความกดดนัตอ่
การลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง หลังอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้อย่างตอ่เนื่อง อีกทั้งสถานการณ์ความไมแ่นน่อนทางการเมือง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ เข้ามากดดันตลาดในระยะส้ันถึงกลาง ทั้งนี้ตลาดลงทุนยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก แนวโน้มเศรษฐกิจ 
ที่ทยอยฟ้ืนตัว หลังการเปิดเมอืง และการเปิดใหเ้ดนิทางระหว่างประเทศเพ่ิมขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของวัคซีนในปัจจุบัน  
ยังรับมือกับสายพันธ์ใหม่ของไวรัสได้  แม้จะยังมีการติด เชื้อใหม่แต่อัตราการใช้โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตยังค่อนข้างต ่า  
ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนสูง การกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากขึ ้นช่วยให้การเดินทางรวมถึงกลับมาใช้ชี วิตได้เสมือนภาวะปกติมากขึ ้น  
รวมถึงรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีแนวโน้มจะผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหม่อีกคร้ังมลูค่าราว 2-4 ล้านล้าน  
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ขณะที่ความกังวลในเร่ืองการขึ ้นภาษีน่าจะมีการเจรจาให้ปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
นอกจากนี้ในปี  2565-2566  บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี MSCI AC World คาดว่าจะสามารถสร้างก าไรเติบโต ร้อยละ 6 และ8
ตามล าดับ  ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) สถานการณ์ระหว่าง รัสเซียและยูเครน (2) ทิศทางของอัตราเงินเ ฟ้อ  
การด าเนินนโยบายของ FED และธนาคารกลางประเทศหลัก และ (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืงระหวางรัสเซียและยูเครน และรวมถึงการด าเนินนโยบาย Common Prosperity ที่จะมีผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจของจีนหรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุน้ตา่งประเทศของบริษทัจีน 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญย่ิง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่นผู้ถือหน่วยลงทุนไดรั้บผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดภายใตค้วามเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเนน้การพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ  และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพ่ือตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหนว่ยลงทนุอย่างต่อเนื่อง 

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลไดท้ี่เว็บไซต์ https://am.kkpfg.com 

         ขอแสดงความนบัถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคนิภทัร จ ากัด มีดัชนีชีวั้ดการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง 
CAC ทั้งนี้  CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 

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

 

https://am.kkpfg.com/
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ผลการด าเนินงานของกองทุน1 
• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดท่ัวไป (KKP GINFRAEQ-H)  

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,745,942,308.86 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.0461 บาทต่อหน่วย 

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

กองทุนรวม -2.79% 3.79% 3.58% 18.79% N/A N/A N/A 18.85% 
ตัวชี้วัด3,6 -3.54% 3.27% 0.40% 12.71% N/A N/A N/A 13.35% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

12.04% 11.72% 11.58% 10.15% N/A N/A N/A 17.60% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

12.61% 12.74% 11.85% 10.59% N/A N/A N/A 21.71% 

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

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.07% 19.35% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.44% 17.97% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.67% 9.83% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.55% 10.10% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด: 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วย 
อัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล  
การด าเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดท้าย 
ของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิ ทินสุดท้ายต้ังแ ต่วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทิน
ก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m and may 
not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI informat io n is  in te n ded to  
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not  be re lie d 
on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, fo re ca st  o r 
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 o f  
this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, comput in g o r c re a t in g a ny MSCI  



 
 

 
 

8 

information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties o f  o rigin a lit y ,  
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this informatio n.  
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liabilit y for any direct, indirect, special, incidental, punit ive ,  
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันท่ี 12 มีนาคม 2563   
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• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด F (KKP GINFRAEQ-H-F)  
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 3,605,563.64 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.1815 บาทต่อหน่วย 

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

กองทุนรวม  -2.62% 4.06% 4.13% 19.93% N/A N/A N/A 10.89% 
ตัวชี้วัด3,6 -3.54% 3.27% 0.40% 12.71% N/A N/A N/A 10.25% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

12.04% 11.72% 11.58% 10.15% N/A N/A N/A 10.21% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

12.61% 12.74% 11.85% 10.59% N/A N/A N/A 10.53% 

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

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.69% 20.28% 

ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.57% 17.97% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.42% 9.84% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.06% 10.10% 

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด: 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี ค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วย 
อัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การด าเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดท้าย 
ของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปี ท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันท าการสุดท้ายขอ งปีปฏิทินก่อน
หน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m and may 
not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI informat io n is  in te n ded to  
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not  be re lie d 
on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, fo re ca st  o r 
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 o f  
this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, comput in g o r c re a t in g a ny MSCI  
information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties o f  o rigin a lit y ,  
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accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this informatio n.  
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liabilit y for any direct, indirect, special, incidental, punit ive ,  
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันท่ี 12 มีนาคม 2563 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563) 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี เฮดจ์ 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 

- ไม่มี - 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี - 

• รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว 

- ไม่มี - 
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ผลการด าเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP GINFRAEQ-H FUND ไปลงทุน 
 

หลักทรัพย์ ผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ ต่อปี) 

Lazard Global Listed Infrastructure Equity 18.58 11.55 

Source: Bloomberg  

ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถ่ินของหลักทรัพย์นั้น  ๆ ข้อมูลในการค านวณช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2564  

ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเคร่ืองมอืพ้ืนฐานในการวัดความเส่ียง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทยีบกับคา่เฉล่ีย โดยในที่นี้
ใช้การค านวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KKP GINFRAEQ-H FUND มีการลงทุน 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายต้ัุงแต่ 1 ปีข้ึนไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ันมีอายุต ่ากว่า 1 ปี 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน  

การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ๆ 

AA  มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอก เบ้ียและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก  แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อันดับเครดิตที่อยูใ่นระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเ งินต้นในเกณฑ์สูง แต่อ าจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อันดับเครดิตที่อยูใ่นระดับสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ ย งในระดั บปานก ลาง ผู้ อ อกต ราส ารหนี้ มีค วามสาม ารถ ใน  
การช าระดอก เบ้ียและคืนเ งินต้นในเกณฑ์ที่ เพีย งพอ แต่ มีความอ่อนไหวต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี 
ความสามารถ ในการช าระหนี้อ่อ นแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ 
สูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินต้นในเกณ ฑ์ต ่ าก ว่าระดั บปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเ บ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจใน  
การช าระหนี้ ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน  
การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่
เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
ในการช าระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่อ ยู่ ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้  โดยผู้อ อกตราสารหนี้ ไม่สามารถ  
ช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นไดต้ามก าหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง  C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) ห รือลบ ( -) ต่อท้ายเพ่ือ

จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเ งินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ 
ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้อ อกตราสารที่ ได้ รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าว ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย  “ + ” ด้วยจะได้ รับความคุ้มครอ ง 
ด้านการผิดนัดช าระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้ งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง 
ในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอนัดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย 
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยั งก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต ” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเ ป็นไปได้ขอ งการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตขอ ง 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย  Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้  
แนวโน้มอันดับเครดิตที่อ อกให้แก่หน่วย งานหนึ่ งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถ  
ในการช าระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง  

   หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือ ถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเ ช่ือถือ
ภายในประเทศไทยซ่ึงก าหนดโดย Fitch โดยอนัดับความน่าเช่ือถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ 
โดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสงูมากเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราส ารอื่น ใน ประเทศ โด ยระดับ ความ น่า เ ช่ือ ถื อ ขอ ง 
ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถอืข้ันสงูสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเ ช่ือ ถือ ข้ันปานกลางเ ม่ือ เปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรกด็ีมีความเป็นไปได้มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงขอ งสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา
ขอ งตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ ได้ รับ 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถอืในประเภททีสู่งกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่า เช่ือ ถือค่อนข้างต ่ าเ ม่ือ เปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ควา มส าม ารถ ใ นก ารช า ระหนี้ คื นต ามก าห นด เ วล าจะ มี 
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต ่าอยา่งมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ ง
ตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความม่ันคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่ งเท่านั้น  และความสามารถ  
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถ  
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อ เนื่องนั้น ไ ม่แน่นอนข้ึนอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกจิ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่า เช่ือ ถือข้ันต ่ ามาก เม่ือ เปรียบเทียบกับ 

ผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถ  
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้ อต่อ  
การด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดยีว        

D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือ  
ตราสารหนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขขอ งตราสารตรงตาม
ก าหนดเม่ือ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้ 
อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดบัความน่าเช่ือถอืที่มีความเสีย่ง “น้อยที่สุด ”  
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกันและโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกันโดย รัฐบาล ในกรณีที่ มีระดับความน่า เช่ือถือสูง 
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ ์ “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถ ในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา  
ในระดับที่น่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนี้อืน่ในประเทศเดียวกัน อย่างไ รก็ดี  
ระดับขอ งความน่า เช่ือ ถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับก รณีที่ ได้ รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถือที่สูงกวา่ 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดีย วกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดั งกล่าวจะมีความไ ม่แน่นอนมาก ข้ึนไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนเม่ือเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถใน  
การช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราอืน่ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเ งินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้ อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์  
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ท่ีได้เกดิข้ึนแล้วหรือก าลังจะเกิดข้ึน 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน ส าหรับประเทศ
ไทย 
            เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอนัดับความน่า เช่ือ ถือทุก
ระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดบัความน่าเช่ือถอืส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือ แสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดับความนา่เช่ือถอืข้ันหลกั ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลกัษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถืออนัดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า  “CCC (t ha)”   
ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณต์่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดบั
ความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่า เช่ือ ถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 
ความน่าเช่ือ ถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเ ป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกลา่วอาจระบุเ ป็น 
“สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ ให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ”  จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเ ช่ือ ถือ ให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับ 
ความน่า เช่ือถือ อาจจะได้ รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณ การปรับอันดับ  
ความน่าเช่ือถือมักจะถกูระบุไวส้ าหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเส่ียงในระดับต ่ามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเส่ียงในระดับต ่ามากท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต ่าท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการท่ีน าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีพื้นฐานท่ีน าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารท่ีสร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต ่า และมีความเส่ียงในระดับสูงมากท่ีจะถูก 
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีสร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยท่ีจะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหน้ีต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต ่าท่ีสุดในอันดับน้ัน 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรับรอบบัญชี 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  

- ไม่มี - 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

• กรณีท่ีบริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ท้ังเหตุผล 

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.25 เท่า 

• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือ 
ลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

• ข้อมูลการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

• ข้อมูลการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด  
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงไดท้างเว็บไซตข์องบริษัทจัดการที่ 

https://am.kkpfg.com 

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดไดท้างเว็บไซตข์องบริษทั
จัดการที่ https://am.kkpfg.com 

  

https://am.kkpfg.com/
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• รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกองทุน 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์ 
ของบริษัทจดัการที ่https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

 

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

ส าหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มีนาคม 2564 ส้ินสุดวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง รายละเอียด วันที่มีผล 

ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน 

โดยสรุปสาระส าคัญของการแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ดังนี้ 
• ยกเลิกการจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไมว่่าจะเป็นบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน  
• ยกเลิกการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการยกเลิก
การจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เช่น ยกเลิกการจ ากัดการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และแก้ไข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัด รวมทั้งยกเลิกการจ ากัดสิทธิของ ผู้
ถือหน่วยลงทุนในการรับเงนิปันผล เป็นต้น 

20 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป 
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