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สาส์นบริษัทจัดการ 

 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จ า กัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค  
แอสเซ็ท อโลเคชั่น (KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND : KKP SG-AA FUND) ได้ด าเนินการมาครบรอบระยะเวลาบัญชี  
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2565 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชี มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
เพ่ือท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดรั้บทราบขอ้มูลทีส่ าคัญตา่ง ๆ ของกองทนุ 

ผลการด าเนินงาน 
กองทุน KKP SG-AA มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7,948.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ

ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.4963 บาท โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.78 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการ
ด าเนินงานลดลงร้อยละ 6.83  

กองทุน KKP SG-AA-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน2565 เท่ากับ 97.65 ล้านบาท คิดเป็นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.4954 บาท โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.78 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการ
ด าเนินงานลดลงร้อยละ 6.83 
 

ตัวชี้วัดค านวณจากคา่เฉล่ียของดชัน ี(1) 10% ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (2) 45% MSCI 
AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน  (3) 6% ดัชนี  Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน 
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน (4) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิ 
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (5) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตารสารหนี้ภาคเอกชน 
Mark-to-Market ที่มี อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ ้นไป ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (6) 10%  
ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ ค านวณผลตอบแทน (7) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) (8) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total 
Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท  
ณ วันที่  ค านวณผลตอบแทน (9) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน 
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันที่ ค านวณผลตอบแทน (10) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 
เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ ค านวณผลตอบแทน (11) 3% ดัชนีราคาทองค าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold 
Price PM) ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 



 

 
 

(12) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
 
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา  
ตลาดหุ้นในประเทศ 

ดัชนี SET index ในช่วงตั้งแตวั่นที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรับตัวลดจาก 1,587.79 จุด มาปิดที ่1,568.33 
จุดหรือปรับลดลงร้อยละ 1.23  

ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.13 มาปิดที่ 1,605.68 จุด แม้ว่าในไตรมาสนี้นักลงทุน
ต่างชาติยังคงขายสุทธิ 443 ล้านบาท แต่แนวโน้มกระแสเงินทนุเร่ิมกลับเป็นซื้อสุทธิตั้งแต่เดือน สิงหาคม โดยตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพ่ิมขึน้
มากกว่าตลาดส่วนใหญ่ของโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศระลอกล่าสุดที่ได้ผ่านจุดที่แย่ทีสุ่ด 
ในเดือน สิงหาคม ที่มีรายงานระดับผู้ติดเชื้อใหม่รายวันขึน้สูงถึง 2 หมื่นคน ส่งผลให้รัฐบาลเพ่ิมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ  
การห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 4.00 น. และการส่ังปิดธุรกิจบางชนิดเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามสถานการณ์  
ในประเทศเร่ิมมีทิศทางที่ดีขึน้ จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับประมาณหมื่นคนในช่วงปลายเดือนกันยายน  
อัตราการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึน้มาอยู่ที่ระดับเฉล่ีย 6 – 7 แสนคนต่อวัน สอดคล้องกับปริมาณการน าเข้าวัคซีน และจากแผนล่าสุดคาดว่า
ประเทศไทยจะมีอัตราผู้ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบโดสร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในส้ินปี 2564 จากแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดขีึน้ ศบค.
ได้เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ได้แก่ การกลับมาเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านนวด ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงการอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างจังหวัดได้ ส่งผลใน 
เชิงบวกต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นที่เก่ียวกับการเปิดเมือง ในขณะเดียวกันราคาน ้ามันดิบปรับตัวขึน้ต่อเนื่อง หลังสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของสายพันธ์ุเดลต้าในหลาย  ๆ ประเทศ มีทิศทางที่ดีขึน้ รวมถึงผลกระทบจากเฮอริเคนไอด้าในสหรัฐฯ ที่ท าให ้
แหล่งขุดเจาะน ้ามันหลายแห่งต้องหยุดด าเนินการ ส่งผลให้ราคาน ้ามันดิบเบรนท์ ณ ส้ินเดือน กันยายน ปรับตัวขึน้มาอยู่ที่ 78.4 เหรียญ 
ต่อบาร์เรล หรือสูงขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสก่อน ด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าไตรมาสที่ 2  
โดยรวมดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มขนส่งในธุรกิจเดินเ รือ ที่ อุปสงค์ ฟ้ืนตัวสอดคล้องกับทิศทางการค้าโลก  
หรือกลุ่มโรงพยาบาลที่รายได้ปรับเพ่ิมขึน้อย่างก้าวกระโดด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศที่รุนแรง  
ทั้งนี้ดัชนี SET Index ในช่วงปลายเดือน กันยายน ถูกกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เร่ิมรุนแรงขึน้ในหลายจังหวัด มีการประเมินว่า 
สถานการณ์น ้าท่วมจะส่งผลกระทบต่อ GPD ปี 2564 ประมาณร้อยละ 0.1 – 0.2 ซึ่งผลกระทบหลักได้แก่ ที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง 
และผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้น ข่าวเร่ืองการพิจารณาปรับเงื่อนไขเกณฑ์ free float ของหุ้นที่จะถูกรวมในดัชนี SET50  
และ SET100 กดดันราคาหุ้น  DELTA ที่ ถูกคาดการณ์ว่า จะไม่ถูกนับรวมในดัชนีทั้งสองอีกต่อไป โดยราคาหุ้น DELTA ลดลง 
กว่าร้อยละ 18 ในไตรมาสที่ 3 

ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,657.62 1,605.68 จุด หรือปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับ 

ส้ินไตรมาสที่  3 โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิกว่า 28,128 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี  2564 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ  



 

 
 

48,577 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีพัฒนาการ

ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลงจากระดับเฉล่ีย 13,000 คนเมื่อส้ินเดือน กันยายน มาอยู่ที่ระดับเฉล่ีย 2,500 คน  

ณ ส้ินเดือน ธันวาคม ในขณะที่ อัตราการฉีดวัคซีนก็มีแนวโน้มที่ดีขึ ้น โดยประเทศไทยได้แจกจ่ายวัคซีนแล้วทั้งหมด เกินกว่า  

100 ล้านโดส และประชากรประมาณร้อยละ 65 ของประเทศไดรั้บวัคซนีครบ 2 โดส รวมถึงมีการฉีดวัคซีนชนดิ mRNA เป็นเข็มกระตุน้แล้ว 

นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงหนุนจากการประกาศเปิดประเทศส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 พฤศจิกายน (Test&Go)  

ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจากประเทศความเส่ียงต ่าเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่ต้อง  

กักตัว และประกาศลดข้อจ ากัดการด าเนินธุรกิจและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมถึงยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาด  

ในหลากหลายพ้ืนที่ ขณะที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ไตรมาส 3 ปี 2564 หดตวั 

ร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย และคาดการณ์ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.2 

ในปี 2564 และขยายตัวร้อยละ 3.4 – 4.5 ในปี 2565 สะท้อนการฟ้ืนตัวอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปในปีหน้า 

โดยในระหว่างไตรมาส SET Index ได้เผชิญกับความผันผวนในทิศทางเดียวกับดัชนีหุ้นทั่วโลก หลังการอุบัติของไวรัส COVID-

19 สายพันธ์ุ  “โอมิครอน”  ซึ่งเป็นไวรัสที่กลายพันธ์ุในทวีปแอฟริกาและทยอยพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ุดังกล่าวในหลายประเทศ   

รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แม้ไวรัสสายพันธ์ุนี้จะระบาดไวกว่าสายพันธ์ุเดลตา แต่ผลการศึกษาที่ทยอยออกมา พบว่าอาการ  

ของผู้ติดเชื้อไม่ไดรุ้นแรง จึงคาดการณ์ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศเต็มรูปแบบเหมือนกับระลอกก่อนหน้า นอกจากนี้รัฐบาลได้อนมุตัิ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ ทั้งโครงการคนละคร่ึงระยะที่ส่ี โครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะ ที่ส่ี โครงการช็อปดีมีคืน  

การขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมและจดจ านองอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงคาดว่าผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอาจจะไม่สูงเท่ากับ  

การระบาดในรอบก่อนหน้า แต่เป็นปัจจัยเส่ียงที่ตอ้งติตตามอย่างใกล้ชิด 

ช่วง เดือน มกราคม-มีนาคม ปี 2565 SET Index ปิดที่ระดับ 1695.24 จุด หรือปรับตัวเพ่ิมขึ ้นร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับ 

ส้ินปี 2564 โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 110,864 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ท าให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึน้

ดีกว่าตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยในไตรมาสนี้ตลาดหุ้นไทยไดรั้บปัจจัยบวกจากการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิซึ่งเร่ิมตัง้แต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะเร่งตัวสูงขึน้ แต่ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึน้ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่  

มีอาการไม่รุนแรง และรัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มในการใช้มาตรการควบคุมการระบาดแบบเข้มงวด  อีกทั้ง ศบค. ได้มีมติให้ผู้ที่เดินทาง 

มาจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยให้มาตรวจที่ประเทศไทย 

เ พียงค ร้ังเดียว เ พ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยว คาดว่าจะหนุนให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึน้ 

และเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว ในขณะที่การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมออกมาดีก ว่า  

ที่ตลาดคาดโดยเฉพาะกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการเปิดเมือง เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโรงพยาบาล เป็นตน้ 

ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มส่ือสาร และกลุ่มโรงไฟฟ้า ก าไรออกมาแย่กว่าคาด  



 

 
 

ในระหว่างไตรมาส SET Index ได้เผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแ ย้ง

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ได้กลายเป็นสงครามเตม็รูปแบบ และน ามาซึ่งการใช้มาตรการคว ่าบาตรรัสเซียของหลาย ๆ  ประเทศ ทั้งการตดั

ธนาคารรัสเซียออกจากระบบ SWIFT และการยกเลิกการน าเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิง ทั้งน ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

และถ่านหินปรับตัวขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยราคาน ้ามันดิบเบรนท์ปรับตัวขึน้มาอยู่ที่ 107.4 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือปรับตัวขึน้  

ร้อยละ 37.9 จากส้ินปี 2564 นอกจากนี้ในเดือน มีนาคม คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

มีมติปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 0.25 -  0.50 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และเป็นการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ย 

เป็นคร้ังแรกนับตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 โดยตลาดคาดว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึน้ทัง้หมด 5 – 7 คร้ังในปีนี้ 

ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,568.33 หรือปรับตัวลงร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสที่ 1  

โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,765.14 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 29,387 ล้านบาท จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับ

ไทยที่เพ่ิมขึน้ รวมถึงค่าเงนิบาทที่อ่อนคา่จากระดับ 33.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินไตรมา 1 มาแตะระดับ 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนเมษายน ที่ร้อยละ 8.3 และเดือน พฤษภาคม อยู่ที่ร้อยละ 8.6 ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี  

และสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยเฟดได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเ พ่ิมขึน้ ร้อยละ 0.50 ในเดือนพฤษภาคม และปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 0.75  

ในเดือนมิถุนายน เป็นร้อยละ 1.5-1.75 โดยเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึน้ต่ออีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมคร้ังต่อไปหากสถานการณ์เงินเฟ้อ 

ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ( Recession) ขณะที่ประเทศไทย แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อ 

เดือนพฤษภาคมจะอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ป ี2552 แต่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง  

ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ 0.50 โดยมี 3 เสียงเห็นควรให้ขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ส่งผลให้ตลาดคาดว่า  

ภายในส้ินปี 2565 กนง. จะมีการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 2 คร้ัง โดยเร่ิมจากขึน้ร้อยละ 0.25 ในการประชุมคร้ังถัดไป  

เดือน สิงหาคม อย่างไรก็ตาม กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัตอ่เนื่อง โดยคาดการณ์ GDP ปีนี้โตร้อยละ 3.3 และปี 2566 

ร้อยละ 4.4 จากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟ้ืนตัวดี รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ  

ของไทยและต่างประเทศ ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจ ากัด 

นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากข่าวกระทรวงการคลังกลับมาพิจารณาการเก็บภาษีขายหุ้น รวมถึงการขายท าก าไร  

ของหุ้นในกลุ่มพลังงานซึง่เป็นกลุ่มทีม่ีมลูค่าตลาดสูงที่สุด จากการที่รัฐบาลขอความร่วมมือใหโ้รงกล่ันน าส่งก าไรบางส่วนเข้ากองทุนน า้มนั

เชื้อเพลิงระหว่างช่วงเดือน กรกฎาคม- กันยายนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือน าเงินดังกล่าวอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงในประเทศ ซึ่งเป็นปจัจยั

ลบต่อบริษัทในกลุ่ม 

 



 

 
 

ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ 

ระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวสูงขึน้ในหนึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มพันธบัตรระยะส้ันปรับตัวเพ่ิมขึน้เฉล่ียร้อยละ 0.37 

กลุ่มพันธบัตรระยะกลางปรับตัวเพ่ิมขึน้เฉล่ียร้อยละ 1.44 และกลุ่มพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเ พ่ิมขึน้เฉล่ียร้อยละ 1.36 โดยนักลงทุน

ต่างประเทศมีการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไทยเป็นจ านวน 2.35 แสนล้านบาท ท าให้สถานะถือครองตราสารหนี้คงค้างเทา่กับ 

1.03 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 6.83 ของมูลค่าตราสารหนี้ไทยคงค้าง)  

ในการประชุมกนง.ในปี 2564 รอบเดอืน สิงหาคม กันยายน และ พฤศจิกายน ยังมีการคงดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร่ะดับร้อยละ 0.50 

ต่อปีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวได้ช้าจากสถานการณ์โค วิดระบาด  โดยการประชุมกนง.ในปี  2565  

รอบเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม คณะกรรมการฯยังคงมีมติเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อป ีอย่างไรก็ดี  

ในการประชุมรอบเดือนมิถุนายน คณะกรรมการฯ มีมติเสียงแตกเป็น 4 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวค่อนข้างผิดจากที่ตลาดคาดและตลาดเร่ิมปรับมุมมองในการปรับขึน้ดอกเบี้ยของกนง. เป็นภายในปีนี้อย่างน้อย  

1-2 คร้ัง โดยคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่าการด าเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมีความจ าเป็นลดลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ

เดือนพฤษภาคมออกมาสูงถึงร้อยละ 7.10 ต่อปี และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีกว่าที่ประเมินไ ว้จากการบริโภคภาคเอกชน 

โดยเฉพาะในหมวดบริการ รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตอ่เนื่องจากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ 

ที่ เ ร็วขึน้  โดยให้ตวัเลขการเตบิโตในปี 2565 และ 2566 ที่ ร้อยละ 3.3 และ 4.2 ตามล าดับ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

และอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับขึน้ของราคาน ้ามันและการส่งผ่านต้นทุนที่มากและนานกว่าคาด โดยอัตรา 

เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.2 และ 2.5 ตามล าดับ 

 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ 

ไตรมาส 3 ปี  2564 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึน้เล็กน้อย โดยปรับตัวเพ่ิมขึน้ในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม  
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด มีก าไรรวมออกมาดีกว่าคาดถึง ร้อยละ 17.2  
และการส่ือสารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่มีแนวโน้ม 
คงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลาย โดยระบุว่าจะเร่ิมลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ในปีนี้ แต่จะไม่รีบปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยจนกว่า
ตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเต็มอัตรา รวมถึงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นตลาดแรงงาน  
ยังห่างไกลจากจุดทีเ่รียกว่าการจ้างงานเตม็อัตราพอสมควร แต่ในเดือน กันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความกังวลเร่ืองการปรับขึน้ภาษี
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเร่ืองการขยายเพดานหนี้ซึ่งเป็นความเส่ียงที่จะท าให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผิดนัดช าระหนี้ ประกอบกับระดับเงินเฟ้อ  
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยเช่นกัน โดยในเดอืน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม ตลาดยังสามารถปรับตวั
ขึน้ได้ หลังจากธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบสมมาตรที่ร้อยละ 2.0 ตีความได้ว่าธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรปสามารถยอมให้เงินเฟ้อขึน้สูงเ กินร้อยละ 2.0 ได้บ้างในบางช่วงเวลา จากเดิมที่ก าหนดไว้ต ่ากว่าหรือใกล้ร้อยละ 2.0 สะท้อนถึง  



 

 
 

ความตั้งใจที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเป็นระยะเวลานาน ขณะที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน  
ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนตลาดให้ปรับตัวขึน้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส ตลาดปรับตัวลงแรง หลังนักลงทุนวิตก
เก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความกดดันปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรคงอยู่  
ในระดับสูงต่อเนื่อง ในเดือน กันยายน อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 3.4 สูงสุดในรอบ 13 ปี ส าหรับตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับลดลง
ในไตรมาสที่ 3 โดยดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.9 หลังทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ตามแนวทาง 
Common Prosperity อาทิ การพิจารณาให้สถาบันกวดวิชาเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร เ พ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในจีน  
ซึ่งอาจน าไปสู่การถอดถอนหุ้นกลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งหมดออกจากตลาดหลักทรัพย์ และการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อบริษัท
เทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท าให้ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจที่ตอ้งใช้พลังงานมาก อาทิ การผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็นตน้ 

ตลาดหุ้นหลักส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ต่อเนื่องในไตรมาส 4 แม้ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน จะมีความกังวลหลังการพบไวรัส 
COVID-19 สายพันธ์ุโอมิครอน แต่เมื่อมีวิจัยในเวลาต่อมาว่า ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอนมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง และมีอัตรา  
การเสียชีวิตต ่ากว่าเมื่อเทียบกับสายพันธ์ุก่อนหน้า นักลงทุนส่วนใหญ่คลายกังวล ส่งผลให้ตลาดหุ้นสามารถปรับตัวขึน้ได้ต่อเนื่ อง   
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพ่ิมขึน้มากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ทีอ่อกมา
ดีกว่าคาด ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ที่เข้มงวดเหมือนกับทีเ่คย
เกิดขึน้ในเดือน มีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐไดล้งมตผ่ิานร่างกฎหมายเพ่ิมเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถจ่ายหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และ
ได้ประกาศเพ่ิมการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นเดือนละ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้
การซื้อพันธบัตรจะยุติลงในเดือน มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึน้จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมา  
ดีกว่าคาดต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงด าเนินนโยบายที่สนับสนนุการเตบิโตของเศรษฐกิจต่อไป โดยจะปรับ
เพ่ิมวงเงินการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเป็น 4 หมื่นล้านยูโรต่อเดอืน 
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เ พ่ือชดเชยกับการซื้อพันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme ที่จะส้ินสุดลง 
ในเดือน มีนาคม 2565 ด้านดัชนีตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง  
ร้อยละ 3.0 หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน เพ่ือลดการเร่งตวั
ของอัตราเงินเฟ้อและหนี้สินภาคครัวเรือน หลังดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ตุลาคม เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ และคาดว่า
จะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม นอกจากนั้นยังคงถูกกดดันจากหนี้สินภาคครัวเรือน ณ ส้ินเดือน 
กันยายน ที่อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,844.9 ล้านล้านวอน (1.58 ล้านล้านดอลลาร์) ส าหรับดัชนี TAIEX ของไต้หวันปรับตวั
เ พ่ิมขึ ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งการส่งออกในเดือน พฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ร้อยละ 23.05 โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ยังบ่งชี้ถึง  
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 55.5 ในเดอืน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดอืน พฤศจิกายน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรัฐฯ 
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงร้อยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี เทียบกับเป้าหมายทีธ่นาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้งไว้ที่เพียงร้อยละ 2 และ



 

 
 

เงินเฟ้อในยูโรโซนที่สูงถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหาเงินเฟ้อถูกซ ้าเติมด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว โดยราคาน ้ามันดิบ Brent ปรับตัวเพ่ิมขึน้มากถึงร้อยละ 38.7 มาอยู่ที่ 107.9 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ท าให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจ าเป็นต้องปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุล (QT)  
เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังท าให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว ่าบาตรตอบโต้รัสเซยี
ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแห่งออกจากระบบ SWIFT ที่เป็นตัวกลางส าหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการท าธุรกิจในรัสเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบเพ่ิมเติมจากการออกกฎ
ควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน อาทิ ไม่ให้บริษัทการศึกษาจีนจัดตัง้บริษทัตวัแทนนอกประเทศ ส่งผลให้บริษัทจีนไมส่ามารถเสนอ
ขายหุ้นในต่างประเทศได้ และมีแนวโน้มที่จะออกข้อก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินทรัพย์ของสถาบันการศึกษา การควบรวมกิจการ  
และการขึน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย รวมถึงการเพ่ิมความเข้มงวดต่อธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับเยาวชน ทั้งเกม  
การไลฟ์สตรีมมิ่ง และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลน์จ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกาศล็อคดาวน์เซินเจิ้น  
ซึ่งมีประชากรถึง 17 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่ส าคัญ เ พ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางด้าน 
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง ถึงร้อยละ 7.4 หลังธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ระดับ  
ร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพ่ือลดผลกระทบการเพ่ิมขึน้ของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงกว่าเป้ าหมายของธนาคารกลาง  
ที่ก าหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 2.0 ขณะที่หนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง 

ในเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนือ่ง 
หลังราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพ่ิมขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซยีและยูเครนทียั่งคงยืดเย้ือ และ
ปัญหาอุปทานที่ยังคงตงึตวัมาตัง้แต่ปีก่อนหนา้ ขณะที่การทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศท าใหอุ้ปสงคก์ลับเข้าสู่ระดับปกต ิส่งผลให้ธนาคาร
กลางหลายประเทศจ าเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ตงึตวัมากขึน้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยตลาดปรับตัวลงแรง
หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณในเดือน เมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึน้ดอกเบี้ยทีเ่ร็วขึน้ เพ่ือสู้กับเงินเฟ้อ
ที่สูงสุดในรอบ 40 ปี และ FED ได้ปรับขึน้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.75 ในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ตามล าดับ อีกทั้งยัง 
ส่งสัญญาณการขึน้ดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมคร้ังต่อไป  ทั้งนี้ FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอทีจ่ะ
รองรับมือกับการขึน้ดอกเบี้ยเพ่ือสกัดเงนิเฟ้อ แม้ว่าด้านดัชนีราคาใช้จา่ยเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อ ในเดือน พฤษภาคม 
ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 8.6 ตามล าดับ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเร่ืองภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้ 
ECB จ าเป็นต้องส่งสัญญาณขึน้อัตราดอกเบี้ยเร็วขึน้ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายคร้ังแรกในเดือน กรกฎาคม  
และจะปรับสู่ระดับร้อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 เทียบกับที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในปัจจุบัน ปัญหาพลังงานยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
ในกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังคงต้องติดตาม หลังการคว ่าบาตรรัสเซีย โดยก ลุ่มอียูยืนยันที่จะลดการน าเข้าน ้ามันส่วนใหญ่จากรัสเซีย 
ภายในปีนี้ ตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.2 และ 15.4 ตามล าดับ หลังการส่งออกเร่ิมส่งสัญญานอ่อนตัว 
โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ที่ เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ นอกจ ากนั้นธนาคารกลาง 
ของทั้งสองประเทศได้ปรับขึน้ดอกเบี้ยในการประชุมระหว่างไตรมาส 2 สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป  
ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกหลังรัฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในเขตเศรษฐกิจที่ส าคญั และลดระยะเวลากักตัวเหลือ 
10 วัน จากเดิม 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนมีเงินลงทนุไหลเขา้จากนักลงทุนต่างชาตทิี่มองว่าการลงทุนในจนีจะเผชิญกับความเส่ียง



 

 
 

ของดอกเบี้ยขาขึน้ เงินเฟ้อ และสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงต ่ากว่าในภูมิภาคส าคัญอ่ืน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในจีนยังคงอยู่ 
ในระดับต ่าและธนาคารกลางของจีนยังมีแนวโน้มด าเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย อาทิ การลดภาษีรถยนต์และขยาย  
ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนการปรับลดดอกเบี้ย Loan Prime rate 5 ปีลงร้อยละ 0.15 เพ่ือกระตุ้นการเตบิโต
ของเศรษฐกิจ 
 
ตลาดตราสารหนีต้่างประเทศ 

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงหนึ่งปีที่ ผ่าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับตัวสูงขึน้ในทุกระยะถือครอง 
เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2565 เ พ่ือต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง  
โดยกลุ่มพันธบัตรระยะส้ันปรับตัวเพ่ิมขึน้เฉล่ียร้อยละ 2.32 พันธบัตรระยะกลางปรับตัวสูงขึน้เฉล่ียร้อยละ 2.35 และกลุ่มพันธบัตร 
ระยะยาวปรับตัวสูงขึ ้น เฉล่ียร้อยละ 1.35 ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้น กู้ภาคเอกชน Investment Grade Spread  
และ High Yield Spread ทยอยปรับตัวสูงขึน้ต่อเนื่องจากความกังวลเร่ืองการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่ว โลก  
ที่อาจเส่ียงท าให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผนวกกับการเทขายของสินทรัพย์เส่ียงทั่วโลกที่กดดันให้หุ้นกู้ภาคเอกชนมีผลตอบแทน  
ที่ติดลบในช่วงดงักล่าว 

โดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในระยะหนึ่งปีทีผ่่านมา คณะกรรมการมีมติปรับ
ขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ 0.25,0.50 และ 0.75 ในการประชุมในปี 2565 รอบเดือนมีนาคม พฤษภาคมและมิถุนายน
ตามล าดับ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50-1.75 อย่างไรก็ดี นายเจอโรม พาวเวลล์ ให้ความเห็นว่าการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 จะไม่ใช่ 
แนวทางการด าเนินนโยบายการเงินแบบปกติ โดยทาง Fed จะยังคงยึดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจต่อจากนี้เป็นส าคัญเ พ่ือป รับ  
นโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในระยะถัดไป โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายควรจะปรับตัวขึน้ไปอยู่ที่ร้อยละ 3.25-3.50 ภายในส้ินปี 2022 และร้อยละ 3.50-3.75 ภายในส้ินปี 2023 ซึ่งเปล่ียนแปลง
ค่อนข้างมากเทียบกับความเห็น ในการประชุมเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 1.75-2.00 ภายในส้ินปี 2022 และร้อยละ 2.50-2.75  
ภายในส้ินปี 2023 

 
แนวโน้มการลงทุน  
 
ตลาดหุ้นในประเทศ 

บลจ. เกียรตินาคินภัทร มีมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2565 อ้างอิงจากคาดการณ์ของ IMF  
ที่ประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 4.4  หลังคาดการณ์เติบโตร้อยละ 5.9 ในปี 2564 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
คาดว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.4 จากที่คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 ในปี 2564 หลังการทยอยเปิดเมืองและ 
เปิดประเทศ ที่จะเร่ิมส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ ้น อย่างไรก็ตามการประเมินการเติบโตข้างต้น ยังไม่ได้รวมผลกระทบ 
จากมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจอันเกิดจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างระหว่างรัสเซียและยูเครน และราคาพลังงานที่ปรับตัวขึน้สูง 
โดยราคาน ้ามันดิบปรับตัวขึน้มาในระดับ 100-130 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะส่งผลให้ต้องปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลง 
ขึ ้น กับความยืดเย้ือของสถานการณ์ดังกล่าว ส าหรับดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index คาดว่าในปี 2565 จะเคล่ือนไหวผันผวน 



 

 
 

อยู่ในกรอบระหว่าง 1,550 ถึง 1,750 จุด โดยก าไรสุทธิต่อหุ้นคาดว่าจะเตบิโตร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 หรือเทียบเท่าการซื้อขาย 
ที่ระดับ Forward P/E 16.13 ถึง 18.21 เท่า  
 ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทย ได้แก่ 1) แนวโน้มการเปิดเมืองในประเทศไทยที่ดขีึน้ และเร่ิมสามารถเปิดให้นักทอ่งเทีย่วต่างชาติ

เข้าประเทศได้ หลังจากอัตราการได้รับวัคซีนของทั้งโลกและประเทศไทยทีป่รับเพ่ิมขึน้ต่อเนื่อง ลดการป่วยหนักจากโควิด ท าให้ประชาชน

สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลดีโดยเฉพาะกับประเทศไทย ที่อุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยวถือเป็นตัวจักรส าคัญทางเศรษฐกิจ 2) อัตราการเติบโตของก าไรบริษัทจดทะเบียนที่คาด ว่าจะปรับตัวดีขึน้จากฐ านต ่า  

ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ยังได้รับการสนับสนุนจากราคาน ้ามัน

ดับที่ปรับตัวขึน้มาอยู่ในระดับสูง  ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มเป็นขาขึน้และคุณภาพหนี้สินปรับตัวดีขึน้  

3) โอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2565 หรือ ต้นปี 2566 ซึ่งจะเปน็ผลดีตอ่การบริโภคภายในประเทศ ขณะที่คาดหวังมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและการผลักดันโครงการปัจจัยพ้ืนฐานขนาดใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง 4) คาดการณ์เงินไหลเขา้ประเทศไทย หลังจากมีเงนิ

ไหลออกอย่างมากในช่วงหลายปีก่อนหน้า เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในช่วงต้นของการเตบิโตทางเศรษฐกิจหลังฟ้ืนตวัจากสถานการณโ์ค

วิดและเร่ิมเปิดเมือง ขณะที่ตลาดหุน้ไทยมีหุน้ในกลุ่ม Value ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับการลงทนุในภาวะแนวโน้มอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรเป็นขาขึน้  

 ส าหรับปัจจัยเส่ียงส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและความกังวลในการเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไปพร้อมกัน (Stagflation) จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึน้ กระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภค จึงเป็นที่จับตามอง
ว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าช้าลงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ในช่วงตน้ปี 2) การกลายพันธ์ุของไวรัสสายพันธ์ุ
โอไมครอน รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันต่อไวรัสสายพันธ์ุนี้ และจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังคงสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 
จนกระทบแผนการเปิดเมืองภายในประเทศและการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 3) ความยืดเย้ือของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย
และยูเครน และโอกาสที่จะขยายผลของความขัดแย้งในวงที่กว้างขึน้ รวมถึงมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่ รุนแรงขึ ้น  
และมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจจากรัสเซียเอง ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย กระทบต่อก าไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม  

ตลาดตราสารหนี ้
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะให้

ผลตอบแทนที่ดีขึน้ในช่วง 6-12 เดือนข้างหนา้ ส าหรับประเทศไทย เรามองว่าความเส่ียงทีจ่ะเกิดเศรษฐกิจถดถอยภายในปหีน้ายังคอ่นขา้ง
จ ากัด แต่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจจะได้ รับผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจถดถอยของประเทศที่ พัฒนาแล้วที่ท าให้  
ภาคส่งออกอาจชะลอตัวและภาคท่องเที่ยวอาจฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าที่คาด เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจและแนวโน้มการปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เรามองว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯและพันธบัตรไทยระยะยาวมีแนวโน้มที่จะถูกกดดันและอาจปรับตัวลดลง
จากปัจจัยดังกล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบอัตราผลตอบแทนระยะยาวของพันธบัตรกับระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ( Fair value)  
ในปัจจุบัน จะพบว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวเร่ิมกลับมามีความน่าสนใจหลังจากปรับตัวสูงขึน้ในช่วงที่ผ่านมา แต่ผลตอบแทน
ระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงน่าสนใจน้อยกว่าเนื่องจากยังอยู่ในระดับที่ต า่กว่าระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในส่วนของอัตรา



 

 
 

ผลตอบแทนระยะส้ันของพันธบัตรรัฐบาลไทย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึน้ตามการขึน้ดอกเบี้ยของกนง. ซึ่งเรามองว่าจะมีการปรับขึ ้น  
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี ความเส่ียงที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยคร้ังมากกว่าร้อยละ 0.25 ยังคงขึน้อยู่กับพัฒนาการของอัตรา 
เงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจทีอ่าจสูงกว่าทีค่าดทียั่งคงตอ้งติดตามอย่างใกล้ชิด 
 
ตลาดต่างประเทศ 

ดัชนีหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน เนื่องจากนโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึน้เพ่ิมความกดดัน  
ต่อการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง หลังอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้อย่างตอ่เนื่อง สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในระยะถัดไป ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางของตวัเลขเงนิเฟ้อ และความเส่ียงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
(2) นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางที่ส าคัญ และผลกระทบที่จะเกิดต่อประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูง (3) สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย
และยูเครน การตอบโต้ของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร ผลกระทบด้านพลังงานจากการลดการส่งออกพลังงานมายังยุโรปของรัสเซีย   
และความเส่ียงด้านภูมรัิฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) อ่ืน ๆ  (4) สถานการณ์ในประเทศจีน ทั้งการใชน้โยบาย Dynamic Zero COVID และ
ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ (5) สภาพคล่องในระบบการเงินโลก หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ เพ่ิมวงเงินการท า QT จากเดือนละ 4.5 
เป็น 9.5 หมื่นล้านเหรียญ ในเดือนกันยายนนี้ 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญย่ิง  

ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีทีสุ่ดภายใตค้วามเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเนน้การพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ  และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพ่ือตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหนว่ยลงทนุอย่างต่อเนื่อง 

 
สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ

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

        ขอแสดงความนับถือ 

             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/
mailto:kkpam.customer@kkpfg.com
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ผลการด าเนินงานของกองทุน1 
• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน ชนิดท่ัวไป (KKP SG-AA) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  7,948,589,057.47 บาท  

มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.4963 บาทต่อหน่วย 

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

กองทุนรวม -12.07% -10.20% -12.07% -9.78% -0.12% 1.65% N/A 2.37% 
ตัวชี้วัด3,7 -12.72% -10.49% -12.72% -6.83% 2.20% 3.51% N/A 3.58% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

11.27% 12.64% 11.27% 9.18% 9.56% 7.87% N/A 7.07% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

11.32% 12.68% 11.32% 9.19% 10.68% 8.74% N/A 7.83% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%ต่อปี) 
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุนรวม  N/A N/A -2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 8.21% 2.38% 11.00% 
ตัวชี้วัด3,7 N/A N/A -2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 10.27% 3.01% 17.91% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

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

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

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

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด : 

 สัดส่วน (%) 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 10 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

45 

3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

6 

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 5 

5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

5 

6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

10 

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) 3 
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8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

3 

9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

3 

10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

2 

11. ดัชนีราคาทองค าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

3 

12. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 

5 

4 กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จ ากัด ต้ังแต่ วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี

ปฏิทินแรก 
6 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อน

หน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 
7 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 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 (coll ectively, the “MSCI 
Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, ac curacy, 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 license d 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 war ranty 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, mode ls, analytics or other materials or information. 

หมายเหตุ : 

1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 

http://www.msci.com/
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• กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน ชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA-SSF) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  97,652,300.48 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.4954 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ป2ี 3 ป2ี 5 ป2ี 10 ป2ี 
ต้ังแต่จัดต้ัง
กองทุน2 

กองทุนรวม -12.07% -10.20% -12.07% -9.78% N/A N/A N/A 4.07% 
ตัวชี้วัด3,7 -12.72% -10.49% -12.72% -6.83% N/A N/A N/A 6.89% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

11.27% 12.64% 11.27% 9.18% N/A N/A N/A 7.92% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

11.32% 12.68% 11.32% 9.19% N/A N/A N/A 8.24% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%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 11.72% 10.99% 

ตัวชี้วัด3,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.26% 17.91% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

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

ความผันผวน 
ของตัวชี้วัด 

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

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวชี้วัด : 

 สัดส่วน (%) 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 10 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

45 

3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

6 

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 5 

5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

5 

6.  ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

10 

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return 
Index) 

3 
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8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

3 

9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

3 

10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

2 

11. ดัชนีราคาทองค าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

3 

12. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 

5 

4 กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จ ากัด ต้ังแต่ วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี

ปฏิทินแรก 
6 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อน

หน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 
7 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 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 (coll ectively, the “MSCI 
Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, ac curacy, 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 license d 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 war ranty 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, mode ls, analytics or other materials or information. 
 
หมายเหตุ : 
1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563) 
 

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 

- ไม่มี – 
 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
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• รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

 
 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว 
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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 าระดอกเบ้ีย และ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อันดับเครดิตที่อยูใ่นระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเ งินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อันดับเครดิตที่อยูใ่นระดับสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ย งในระดับปานกลาง ผู้อ อกตราสารหนี้ มีความสามารถ ใน  
การช าระดอก เบ้ียและคืนเ งินต้นในเกณฑ์ที่เ พียงพอ  แต่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี  
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอล งเ ม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระ ดับ  
สูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเ งินต้นในเกณฑ์ต ่ าก ว่าระดับปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ  

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และคืนเ งินต้นในเกณฑ์ต ่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจใน 
การช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

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

D เ ป็นระดับที่อ ยู่ ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้  โดยผู้ออกตราสารหนี้ ไ ม่สามารถ 
ช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นไดต้ามก าหนด 

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

จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง ใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระ หนี้  
ที่ดีก ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ ได้ รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย  “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ด้านการผิดนัดช าระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเ งินที่แข็ง แก ร่ง  
ในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย  
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดับเครดิต” (Rating Outlook) 
เ พ่ื อ ส ะ ท้อน ควา มเ ป็ นไ ปได้ ขอ ง กา รเ ปลี่ยน แ ปลง อัน ดับ เครดิตขอ ง 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้  
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามา รถ  
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) แสดงถึงระดับความน่าเ ช่ือถือข้ันสูงสุดขอ งอันดับความน่าเ ช่ือ ถือ
ภายในประเทศไทยซ่ึงก าหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเช่ือถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ 
โดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกนั
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศโดยร ะดับควา มน่า เ ช่ือ ถือ ข อ ง  
ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถอืข้ันสงูสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกวา่
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา
ขอ งตราสารทางการเ งินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับ 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถอืในประเภททีสู่งกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่า เช่ือ ถือค่อนข้างต ่ าเ ม่ื อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ค ว า ม ส าม าร ถ ในก าร ช า ระ หนี้ คืน ตาม ก าห นดเวลาจะมี 
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต ่าอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทยีบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ ง
ตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเ งินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความม่ันคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่ งเท่านั้น และความสามารถ 
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถ 
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกจิ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่า เ ช่ือ ถือ ข้ันต ่ ามาก เ ม่ือเปรียบเทียบกับ 

ผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ 
การด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดยีว        

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

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถ ข้ันสูงสุดในการช าระหนี้ตามเ ง่ือนไขของตราสารตร งตาม
ก าหนดเ ม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้ 
อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สดุ” 
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือ สูง  
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ ์ “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถ ในการช าระหนี้ตา มเ ง่ือนไขทางการเ งินตามก าหนดเวลา  
ในระดับที่น่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ระดับขอ งความน่าเ ช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ ได้ รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถือที่สูงกวา่ 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดั งกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ ไ ม่แน่นอนเ ม่ือเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน 
การช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเ งิน
ในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเ งิน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เ อื้อต่อการด า เนินธุรกิจและสภาพการณ  ์
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ท่ีได้เกดิข้ึนแล้วหรือก าลังจะเกิดข้ึน 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน ส าหรับประเทศ
ไทย 
            เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุก
ระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลกัษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า  “CCC (tha)”  
ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลกัษณ์ตอ่ท้ายดังกลา่วส าหรับอันดบั
ความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่า เช่ือ ถือ  (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 
ความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเ ช่ือถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ”  จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเ ช่ือถือให้ต ่ าล ง หรือ  “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับ 
ความน่า เ ช่ือ ถืออาจจะได้ รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับ 
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 

ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์ของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  

 
- ไม่มี - 

 
สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

• กรณีท่ีบริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ท้ังเหตุผล 
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.4 เท่า 

• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือ 
ลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

• ข้อมูลการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

• ข้อมูลการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด  
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงไดท้างเว็บไซตข์องบริษัทจัดการที่ 

https://am.kkpfg.com 

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดไดท้างเว็บไซตข์องบริษทั
จัดการที่ https://am.kkpfg.com 

 

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

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซตข์อง
บริษัทจัดการที ่https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

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


 
 

 
 

35 



 
 

 
 

36 



 
 

 
 

37 



 
 

 
 

38 



 
 

 
 

39 



 
 

 
 

40 



 
 

 
 

41 



 
 

 
 

42 



 
 

 
 

43 



 
 

 
 

44 



 
 

 
 

45 



 
 

 
 

46 



 
 

 
 

47 



 
 

 
 

48 



 
 

 
 

49 



 
 

 
 

50 



 
 

 
 

51 



 
 

 
 

52 



 
 

 
 

53 



 
 

 
 

54 



 
 

 
 

55 



 
 

 
 

56 



 
 

 
 

57 



 
 

 
 

58 



 
 

 
 

59 



 
 

 
 

60 



 
 

 
 

61 



 
 

 
 

62 



 
 

 
 

63 



 
 

 
 

64 

  



 
 

 
 

65 

สรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน 

ส าหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง รายละเอียด วันที่มีผล 

แก้ไขรายละเอียดโครงการ
กองทุน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เร่ือง 
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทนุรวม โดยบริษัทไดแ้ก้ไขรายละเอียด
โครงการกองทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 

22 กันยายน 2564  
เป็นต้นไป 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง 
(Benchmark) 

แก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (“Benchmark”) เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset 
Allocation : SAA) ของที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน รวมถึงปรับปรุง 
Benchmark อ่ื นใ ห้สอดคล้องกับแผนการลงทุน แ ละแก้ไขชื่อบาง 
Benchmark ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อของดัชนี  โดยสรุปประเด็น
ส าคัญดังนี้ 
1. ปรับลดน ้าหนักส่วนประกอบของ Benchmark ในส่วนตราสารทุนใน
ประเทศ และเพ่ิมน ้าหนักตราสารทุนตา่งประเทศ   

2. แก้ไข Benchmark ส าหรับการลงทุนตราสารทุนในประเทศ จาก ดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็น ดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)  

3. ปรับลดน ้าหนักส่วนประกอบของ Benchmark ส าหรับการลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มี อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้  ( Investment 
Grade) ต่างประเทศ และเพ่ิม Benchmark ส าหรับการลงทุนในตราสาร
หนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ  

4. แก้ไขชื่อ Benchmark ดังนี้ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อของดัชนีใน 
Bloomberg  
1) Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN 

INDEX VALUE Hedged USD เป็น Bloomberg GLOBAL 
AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 

 2) Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value 
Hedged USD เ ป็ น Bloomberg Global High Yield Total Return 
Index Value Hedged USD 

1 ตุลาคม 2564  
เป็นต้นไป 
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เรื่อง รายละเอียด วันที่มีผล 
5. ปรับลดน ้าหนักส่วนประกอบของ Benchmark ส าหรับการลงทุนใน
กอง ทุ น รวม อสั งหา ริมทรัพ ย์และกองทรัสต์เ พ่ื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT) ในประเทศ และการลงทุนในทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ต่างประเทศ  

6. แก้ไข Benchmark ส าหรับการลงทุนในทรัสต์เ พ่ือการลงทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในประเทศสิงคโปร์ เป็น ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก  

7. เ พ่ิม Benchmark ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Fund) ทั่วโลก  

8. ปรับลดน ้าหนักส่วนประกอบของ Benchmark ส าหรับการลงทุนใน
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) และเ พ่ิมน ้าหนักส่วนประกอบของ 
Benchmark ส าหรับการลงทุนในทองค า 

9. แก้ไขชื่อ ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
เป็น ดัชนีราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับขอ้มูลปัจจุบัน 

10.แก้ไข Benchmark เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกองทนุ 
รวมถึงสะท้อนถึงต้นทนุในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ส าหรับการลงทุนในตราสาทุน สินค้าโภคภัณฑ ์(Commodity) ทองค า 
ต่างประเทศ จากเดิม ที่ระบุว่า ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน เป็น ปรับด้วยตน้ทนุ
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

แก้ไขรายละเอียดโครงการ
กองทุน เพ่ือให้เป็นไป
ประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพ่ือให้เป็นไปประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564 เร่ือง การค านวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน  

28 เมษายน 2565 
เป็นต้นไป 

แก้ไขรายละเอียดโครงการ
กองทุน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักง าน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 68/2564  
เ ร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการ 

11 กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป 
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