KKP SG-AA Ultra Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light
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สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษั ทหลัก ทรัพ ย์จั ดการกองทุ นเกียรติน าคิ นภั ทร จ ากั ด (บริษั ท) ขอเรีย นให้ ท่า นทราบว่า กองทุน เปิด เคเคพี สตราทิจิ ค
แอสเซ็ ท อโลเคชั่น – Ultra Light (KKP SG-AA Ultra Light FUND) ได้ดาเนินการมาตั้ งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
บริษัทจึงขอนาส่งรายงานระยะรอบเวลา 6 เดือน มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลทีส่ าคั ญต่ า ง ๆ
ของกองทุนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP SG-AA Ultra Light มีมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ ณ วั นที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่า กับ 336.63 ล้านบาท คิด เป็นมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.4322 บาท โดยผลการดาเนินงานย้อนหลัง ระยะรอบ 6 เดือน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.88 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึนร้
้ อยละ 2.20
เกณฑ์ มาตรฐาน คานวณจาก (1) 2.7% ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) (2) 12.3% ดั ชนี MSCI AC World
NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุ ล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (3) 18% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
ปรับ ด้ วยต้ น ทุน การป้อ งกั นความเสี่ย งอัต ราแลกเปลี่ ยนเพื่อ ค านวณผลตอบแทนเป็ นสกุล เงิน บาท ณ วัน ที่ค านวณผลตอบแทน
(4) 14% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (5) 14% ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดัชนี ตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอั นดับความน่าเชื่ อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไ ทย (6) 6% ดั ชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับ ด้ ว ยต้ น ทุ น
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (7) 2% ดัชนี ผ ลตอบแทน
รวมของกองทุนรวมอสัง หาริมทรัพย์แ ละกองทรัส ต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( PF & REIT Total Return Index) (8) 2.5% ดัช นี
FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุ ล เงิน ดอลลาร์ส หรั ฐ ปรั บ ด้ วยต้ น ทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (9) 2.5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure
USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน (10) 1% ดัช นีราคาทองค าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้ วยต้ นทุน การป้องกันความเสี่ย ง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (11) 25% อัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจา 3 เดือ น
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นในประเทศ
ดัชนี SET index ในช่ วงตั้ง แต่วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2564 ปรับตัว เพิ่มจาก 1,587.79 จุด มาปิด ที่
1,657.62 จุดหรือปรับเพิ่มขึนร้
้ อยละ 4.40
ในเดือน กรกฎาคม-กัน ยายน ดัชนีตลาดหุ้น ไทยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.13 มาปิดที่ 1,605.68 จุด แม้ว่า ในไตรมาสนี้นักลงทุ น
ต่างชาติยังคงขายสุทธิ 443 ล้านบาท แต่แนวโน้มกระแสเงินทุนเริ่มกลับเป็นซือ้ สุทธิตงั้ แต่เดือน สิงหาคม โดยตลาดหุน้ ไทยปรับตัวเพิ่ มขึ ้น
มากกว่าตลาดส่วนใหญ่ของโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ในประเทศระลอกล่าสุดทีไ่ ด้ผ่ า นจุ ดที่แ ย่ ที่ สุ ด
ในเดื อน สิงหาคม ที่ มีรายงานระดับผู้ ติด เชื้อ ใหม่ รายวันขึ ้นสูง ถึง 2 หมื่ นคน ส่ง ผลให้รัฐ บาลเพิ่ม มาตรการควบคุ มการแพร่ระบาด
อาทิ การห้ ามออกนอกเคหะสถานในช่ วงเวลา 21.00 น. ถึ ง 4.00 น. และการสั่ง ปิด ธุรกิ จบางชนิด เป็ นการชั่ วคราว อย่ างไรก็ ตาม
สถานการณ์ในประเทศเริ่ม มีทิศทางที่ดีขึ ้น จานวนผู้ติ ดเชื้อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ร ะดับประมาณหมื่นคนในช่ วงปลายเดือ น
กันยายน อัตราการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึนมาอยู
้
่ที่ระดับเฉลี่ย 6 – 7 แสนคนต่อวัน สอดคล้องกับปริมาณการนาเข้าวัคซีน และจากแผนล่ า สุ ด
คาดว่าประเทศไทยจะมีอัตราผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปี 2564 จากแนวโน้มของสถานการณ์ ที่ ดี
ขึน้ ศบค.ได้เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน ได้แก่ การกลับมาเปิดให้บริการของห้างสรรพสิ น ค้ า
ร้านอาหาร ร้า นตัด ผม ร้านนวด ภายใต้ ม าตรการควบคุม อย่า งเข้ม งวด รวมถึ งการอนุญ าตให้มี ก ารเดิ นทางระหว่า งจั งหวัด ได้
ส่งผลในเชิ งบวกต่ อดั ชนี ตลาดหุ้น ไทย โดยเฉพาะหุ้ นที่ เกี่ ยวกับการเปิด เมื อง ในขณะเดี ยวกัน ราคาน้ ามั นดิ บปรับตั วขึ ้นต่ อเนื่อ ง
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ เดลต้าในหลาย ๆ ประเทศ มีทิศทางที่ดีขนึ ้ รวมถึงผลกระทบจากเฮอริเคนไอด้าในสหรัฐ ฯ
ที่ทาให้แหล่งขุดเจาะน้ามันหลายแห่งต้องหยุดดาเนินการ ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบเบรนท์ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปรั บ ตั ว ขึ ้นมาอยู่ ที่ 78.4
เหรียญต่อบาร์เรล หรือสูงขึน้ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ สิ้นไตรมาสก่อน ด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจาไตรมาสที่ 2
โดยรวมดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาดการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่ ม ขนส่ ง ในธุ รกิ จ เดิ น เรือ ที่ อุ ป สงค์ ฟื้ น ตั ว สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศทางการค้ า โลก
หรือกลุ่ มโรงพยาบาลที่รายได้ปรับ เพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ในประเทศที่ รุนแรง
ทั้งนี้ ดัชนี SET Index ในช่วงปลายเดื อนกั นยายน ถูกกดดัน จากสถานการณ์ อุทกภัยที่ เริ่ม รุนแรงขึน้ ในหลายจังหวัด มีการประเมิ น
ว่า สถานการณ์น้าท่ว มจะส่งผลกระทบต่อ GPD ปี 2564 ประมาณร้อยละ 0.1 – 0.2 ซึ่งผลกระทบหลั กได้แก่ ที่อ ยู่อาศัย การคมนาคม
ขนส่ง และผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้น ข่าวเรื่องการพิจารณาปรับเงื่อนไขเกณฑ์ free float ของหุ้นที่จะถูก รวมในดัชนี SET50
และ SET100 กดดันราคาหุน้ DELTA ที่ถูกคาดการณ์ว่า จะไม่ถูกนับรวมในดัชนีทั้งสองอีกต่อไป โดยราคาหุ้น DELTA ลดลงกว่ า ร้ อ ยละ
18 ในไตรมาสที่ 3
ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,657.62 1,605.68 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึนร้
้ อยละ 3.23 เมื่ อ เที ย บกั บ
สิ้นไตรมาสที่ 3 โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิกว่า 28,128 ล้านบาท ขณะที่ทงั้ ปี 2564 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 48,577 ล้ า น
บาท โดยในไตรมาสนี้ ต ลาดหุ้ นไทยปรั บตั วขึ ้น จากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ที่ มีพั ฒ นาการทางบวก
อย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้ อใหม่รายวันลดลงจากระดับเฉลี่ย 13,000 คนเมื่อสิ้นเดือน กันยายน มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ ย 2,500 คน ณ สิ้นเดือ น

ธันวาคม ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนก็มีแนวโน้มที่ดขี นึ ้ โดยประเทศไทยได้แจกจ่ายวัคซีนแล้วทัง้ หมดเกินกว่า 100 ล้านโดส และประชากร
ประมาณร้อยละ 65 ของประเทศได้รับวัคซีนครบ 2 โดส รวมถึงมีการฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มกระตุ้นแล้ว นอกจากนี้ ตลาดหุ้น ไทย
ยังได้รับ แรงหนุ นจากการประกาศเปิ ดประเทศส าหรับ นักท่ องเที่ย วต่ างชาติ ในวั นที่ 1 พฤศจิ กายน (Test&Go) ซึ่ง รัฐบาลอนุญ าต
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทไี่ ด้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจากประเทศความเสี่ยงตา่ เดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่ต้องกักตัว และประกาศลด
ข้อจ ากัด การดาเนิน ธุรกิจ และการทากิจกรรมต่าง ๆภายในประเทศ รวมถึ งยกเลิก มาตรการควบคุ มการระบาดในหลากหลายพื้น ที่
ขณะที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ไตรมาส 3 ปี 2564 หดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกั บ
ปีก่อนหน้า ซึ่งหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย และคาดการณ์ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และขยายตั ว
ร้อยละ 3.4 – 4.5 ในปี 2565 สะท้อนการฟื ้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้า
โดยในระหว่ างไตรมาส SET Index ได้เผชิญ กั บความผั น ผวนในทิ ศทางเดี ยวกับ ดัช นีหุ้ น ทั่ว โลก หลัง การอุ บัติ ของไวรั ส
COVID-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ซึ่งเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาและทยอยพบผู้ติดเชือ้ ไวรัสสายพันธุ์ดงั กล่าวในหลายประเทศ
รวมถึ งประเทศไทย อย่ างไรก็ตาม แม้ไ วรัสสายพัน ธุ์นี้จ ะระบาดไวกว่าสายพัน ธุ์เดลตา แต่ ผลการศึ กษาที่ ทยอยออกมา พบว่าอาการ
ของผู้ติดเชื้อไม่ได้รุนแรง จึงคาดการณ์ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศเต็มรูปแบบเหมือนกับระลอกก่อนหน้า นอกจากนี้รัฐบาลได้อ นุมั ติ
มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จหลายโครงการ ทั้ง โครงการคนละครึ่ งระยะที่สี่ โครงการเราเที่ ยวด้ว ยกั นระยะที่ สี่ โครงการช็ อปดีมี คื น
การขยายระยะเวลาลดค่า ธรรมเนี ย มและจดจ านองอสัง หาริ มทรัพ ย์ เป็ น ต้ น จึ งคาดว่ าผลกระทบในเชิง เศรษฐกิจ อาจจะไม่ สู ง
เท่ากับการระบาดในรอบก่อนหน้า แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงทีต่ ้องติตตามอย่างใกล้ชิด

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธั น วาคม 2564
ปรับ ตัวชั นขึ ้นค่ อนข้ างมาก โดยพัน ธบัต รระยะสั้ นปรับเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 0.05 พันธบัต รระยะกลางปรับ เพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 0.29 พั นธบัต ร
ระยะยาวปรับ เพิ่มขึ ้นร้อยละ 0.20 ในช่ วง 6 เดื อนที่ผ่ านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ได้ มีการคงอัต ราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ร้อยละ 0.50 และในการประชุม เดื อนธั นวาคม 2564 กนง.ประเมิ นว่ าเศรษฐกิ จได้ ผ่า นจุ ด ต่า สุด ไปแล้ว ใน ไตรมาสที่ 3 2564
และอยู่ ในช่ว งการฟื ้นตัว หลังมี การผ่ อนปรนมาตรการ Lockdown การเปิดประเทศ และการกระจายวั คซีนที่ มากขึน้ ขณะที่แ นวโน้ ม
เศรษฐกิจยังคงใกล้เคียงกับการประเมินในครั้งก่อน แม้ว่ายังมีความเปราะบางและไม่แน่นอน ทั้งนี้ ในรอบประชุมเดือนธันวาคม 2564
ทาง กนง. ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว ร้อยละ 0.9, ร้อยละ 3.4, และ ร้อยละ 4.7 ในปี 2564, 2565, และ 2566 ตามล าดั บ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ไทยกว่า 9.8 หมื่นล้านบาท ทาให้สถานะถือครองตราสารหนี้
คงค้างปรับตัวขึนมาอยู
้
่ที่ 1.02 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 6.94 ของมูลค่าตราสารหนี้ไทยคงค้าง)

เศรษฐกิจ ไทยในไตรมาส 3 ของปี 2564 หดตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 7.6 เนื่องจากได้รั บ
ผลกระทบจากการกลับ มาแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิ จโดยรวม โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวลง
ถึงร้อยละ 3.2 สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทัง้ ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึนร้
้ อยละ 1.23 โดยมีปัจจัยสาคัญจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของราคาน้า มั น
เชื้อเพลิ งตามราคาน้า มันในตลาดโลกที่มีอุ ปสงค์เพิ่ มขึน้ ส่ วนเงิน เฟ้อพื้น ฐานปี 2564 ปรับตั วเพิ่มขึ ้นร้อยละ 0.23 มูล ค่าในส่ วนของ
การส่งออกทั้งปี 2564 ขยายตัวที่ร้อยละ 17.1 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงทีส่ ุดในรอบ 11 ปี สอดคล้องกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศ
และปริมาณการค้ าโลกที่ปรับ ตัวดีขึ ้นตามเศรษฐกิจ โลกที่ ฟื้นตัว การน าเข้า ปี 2564 ขยายตัว ร้อยละ 29.8 ดุ ลการค้ าปี 2564 เกินดุ ล
เป็นมูลค่า 3.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ
ไตรมาส 3 ต ลาดหุ้ น สห รัฐ ฯ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น เล็ ก น้ อย โดยปรั บ ตั วเพิ่ ม ขึ ้น ในเดื อนกรกฎาคม และเดื อ นสิ ง หาค ม
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริ ษั ทจดทะเบี ย นที่ อ อกมาดี กว่ าที่ ต ลาดคาด มี กาไรรวมออกมาดีก ว่า คาดถึ งร้ อยละ 17.2
และการสื่ อสารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่มี แ นวโน้ ม
คงนโยบายการเงิ นที่ ค่อ นข้า งผ่ อนคลาย โดยระบุ ว่า จะเริ่ม ลดอั ตราการเข้า ซื้อ สิน ทรั พย์ ในปีนี้ แต่จ ะไม่รีบปรับ ขึน้ อั ตราดอกเบี้ ย
จนกว่าตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเต็มอัตรา ซึ่งตลาดแรงงานในขณะนัน้ ยังห่างไกลจากจุดทีเ่ รียกว่าการจ้างงานเต็มอั ต ราพอสมควร
รวมถึงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ในเดือนกันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ ้น
ภาษีนิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนีซ้ ึ่งเป็นความเสี่ยงทีจ่ ะทาให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผิดนัดชาระหนี้ และระดับเงิน เฟ้ อ ที่ สู ง
อย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุน้ ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเช่นกัน โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ตลาดปรับตัวเพิ่มขึน้ หลั ง จาก
ธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีการปรับเป้ าหมายเงิน เฟ้อเป็ นแบบสมมาตรที่ร้อ ยละ 2.0 ซึ่งแปลความได้ว่า ธนาคารกลางสหภาพยุโรป
สามารถยอมให้เงินเฟ้อขึน้ สูงเกินร้อยละ 2.0 ได้บ้างในบางช่วงเวลา จากเดิมทีก่ าหนดไว้ต่ากว่าหรือใกล้ร้อยละ 2.0 สะท้อนถึงความตั้ง ใจ
ที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเป็นระยะเวลานาน และผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนช่วยหนุ น
ตลาดให้ปรั บตัว ขึน้ ต่อ เนื่อง แต่ใ นเดือ นสุด ท้ายของไตรมาส ตลาดปรั บตัวลงแรงความวิตกเกี่ยวกั บการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
จากความกดดันปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศทีใ่ ช้สกุลเงินยูโรอยู่ในระดับสูง โดยเดือนกันยายน อยู่ที่ระดับร้อยละ
3.4 สูงสุ ดในรอบ 13 ปี ตลาดหุ้ นประเทศเกิ ดใหม่ป รับลดลงในไตรมาสที่ 3 โดยดั ชนี CSI 300 ของจีน ปรับ ตัว ลดลงถึง ร้อยละ 6.9
หลังทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศตามแนวทาง Common Prosperity อาทิ การพิจารณาให้สถาบั น กวดวิ ช า
เป็น องค์กรไม่ แสวงหาก าไร เพื่อ ลดค่า ใช้จ่ ายด้า นการศึ กษาในจีน ซึ่ง อาจน าไปสู่ก ารถอดถอนหุ้ นกลุ่ มสถาบัน การศึก ษาทั้ง หมด
ออกจากตลาดหลักทรั พย์ และการบังคับใช้ม าตรการที่เข้มงวดต่อบริษัทเทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทาให้ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ที่ต้องใช้พลังงานมาก เช่นการผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็นต้น
ในไตรมาสที่ 4 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม ขึน้ มากที่ สุดเมื่อ เทียบกับ ภูมิภาคอื่น ๆ โดยในเดื อนตุลาคม ตลาดปรับตั วเพิ่มขึ ้น
จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่หลังจากนั้นตลาดได้ ปรั บ ตั ว ลดลง

จากการพบไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน และถูกกดดันจากอัตราเงิน เฟ้อที่อยู่ใ นระดับสู งมานานต่อเนื่อง อย่างไรก็ ตามตลาด
กลับมาปรับตัวขึน้ ในเดือนธันวาคม หลังมีง านวิจัยออกมาว่าผู้ ที่ได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์โ อมิครอน มีอาการเจ็บป่ วยน้อยกว่า และอัตรา
การเสียชีวิต ต่ากว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้า อีกทั้งประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่าจะไม่ล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เหมือนกับที่เคยเกิดขึน้ ในเดือนมีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่ า งกฎหมายเพิ่ ม เพดานหนี้
ของรั ฐบาลกลางอี ก 2.5 ล้ านล้า นดอลลาร์ ซึ่ งคาดว่ าจะช่ วยให้ รัฐ บาลสหรัฐ สามารถจ่ ายหนี้ ด อกเบี้ ย พัน ธบั ต รได้จ นถึ ง ปี 2566
ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และได้ประกาศเพิ่มการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณเป็นเดือนละ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อพันธบัตรจะยุติลงในเดือน มี.ค. 2565 สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึนในเดื
้
อนตุลาคม จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีที่ประกาศออกดีก ว่ า
ที่ตลาดคาด แต่กลับมาปรับตัว ลงหลังจานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวั นปรับเพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคั ญ รวมถึงการพบไวรัสสายพัน ธุ์
โอมิครอน ส่งผลให้หลายประเทศปรับเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาด อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม ตลาดปรับตั ว
เพิ่มขึน้ หลังธนาคารกลางยุโรปส่ง สัญญาณว่าจะยังคงดาเนินนโยบายทีส่ นับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป แม้ดัชนีราคาผู้บริโภค
ของยูโรโซนได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึนถึ
้ งร้อยละ 4.9 ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจะปรับเพิ่มวงเงินการซื้อพันธบัตรภายใต้
โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม 2 หมื่ นล้ านยู โรต่ อเดื อนเป็น 4 หมื่ นล้ านยู โรต่ อเดื อน ในไตรมาส 2 ของปี 2565
เพื่อชดเชยกับการซื้อ พันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme ที่จะสิ้นสุดลงในเดื อนมีนาคม และจะลด
วงเงิน การซื้ อพันธบัตรสู่ ระดับ 3 หมื่น ล้านยู โรในไตรมาส 3 ของปี 2565 นอกจากนี้รัฐ บาลประเทศต่าง ๆ ไม่ ได้ประกาศใช้มาตรการ
ในการป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของไวรั สสายพัน ธุ์โอมิ ครอนที่เ ข้มงวดมากนั ก อาทิ สเปนยั งอนุ ญาตให้ส ามารถเข้ าชมกีฬากลางแจ้ ง
ได้ร้อยละ 75 ของความจุที่ นั่ ง และรั ฐบาลฝรั่ง เศสไม่ มีก ารประกาศใช้ม าตรการเคอร์ ฟิว ในช่ วงปีใ หม่ เป็ นต้ น นั กลงทุ นส่ วนใหญ่
จึงคาดการณ์ว่า ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีจากัด
ดัช นี ต ลาดหุ้ นประเทศเกิด ใหม่ ป รั บตั ว ลดลงในไตรมาสที่ 4 โดยดั ช นี KOSPI ของเกาหลีใ ต้ ปรั บ ตั วลดลงร้อ ยละ 3.0
หลัง จากธนาคารกลางเกาหลี ใต้ ปรับ ขึน้ อัต ราดอกเบี้ย นโยบายอี กร้อ ยละ 0.25 ในการประชุม เดือ นพฤศจิก ายน เพื่ อลดการเร่ งตั ว
ของการเพิ่มขึน้ ของเงินเฟ้อและหนี้สินภาคครัวเรือน โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม เพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 3.2 เมื่ อ เที ย บกั บปี ก่ อ นหน้ า
และยั งอยู่ ในระดับ สู งอย่า งต่ อ เนื่ องในเดื อ นพฤศจิ กายน และธั นวาคม และหนี้ สิ นภาคครัว เรื อนของเกาหลี ใต้ แตะระดั บ สูง สุ ด
เป็นประวัติการณ์ที่ 1,844.9 ล้านล้านวอน (1.58 ล้านล้านดอลลาร์) ณ สิ้นเดือนกันยายน สาหรับดัชนี TAIEX ของไต้หวันปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น
จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทั้ง การส่งออกในเดือนพฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 30.2 เมื่อ เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมากกว่ า
การคาดการณ์ข องตลาดที่ร้อยละ 23.05 โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ และดั ชนี PMI ภาคการผลิ ตที่ยังบ่ งชี้ถึงการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึนเป็
้ น 55.5 ในเดือนธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือนพฤศจิกายน

ตลาดตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ตลาดตราสารหนี้ต่า งประเทศนาโดยตลาดพันธบัตรรัฐ บาลสหรัฐฯในช่วง 6 เดือนที่ ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 30 ธัน วาคม 2564 อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.13 อั ตราผลตอบแทนระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ
0.41 ในขณะที่ ผ ลตอบแทนระยะยาวปรับ ตั วลดลงร้ อยละ 0.06 โดยเฉลี่ ย ส่ ว นต่ างระหว่ างพัน ธบั ต รรั ฐบาลกับ หุ้ นกู้ ภาคเอกชน
Investment Grade Spread และ High Yield Spread ในช่วงปลายปี 2564 เริ่มกลับมาปรับตัวแคบลงหลังนักลงทุนเริ่มคลายความกัง วล
ต่อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดย Credit spreads ยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับก่อนที่จะมีการเทขายตราสารหนี้ในสหรัฐ ฯ
ในเดื อนมี น าคม ปี 2563 ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิ นธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FOMC) ตลอด 6 เดื อนที่ ผ่า นมา
คณะกรรมการมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.00-0.25 โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯและตลาดแรงงานมีการฟื ้นตัวแข็งแกร่ ง
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการมองอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวในระดับสูงไปอี กหลายเดือนก่อนจะเริ่มชะลอตัวลง จากภาวะคอขวด
ของอุปทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในการประชุม FOMC ในเดือนธันวาคม 2564 คณะกรรมการได้ประกาศเร่งการลดวงเงิ นซื้ อ พั นธบั ต ร
รัฐบาล (US Treasury) และวงเงินซื้อสินทรัพย์ที่มสี ินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (MBS) ในสัดส่วน 20 และ 10 พันล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ
ต่อเดือน จากเดิม ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 5 ตามลาดับ โดยจะลดด้วยอัตรานี้ไปทุกเดือนซึ่งจะส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลา 3 เดือนก่อนที่วงเงินซื้อ
ทั้งสองจะหมดลงพร้อมกันในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565
โดยภาพรวม ผลตอบแทนของตราสารหนีโ้ ลกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 กลุ่ม US High Yield
ให้ผลตอบแทนสูงสุ ดที่ร้อยละ 1.61 รองลงมาเป็นตราสารหนี้ภ าคเอกชนของไทย ที่ให้ผลตอบแทนร้ อยละ 0.88 และพันธบั ต รรัฐบาล
สหรัฐฯให้ผลตอบแทนร้อยละ 0.11 ในขณะที่ตลาดพันธบัตรโดยรวมของโลกให้ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 2.29

แนวโน้มการลงทุน
ตลาดหุ้นในประเทศ
บลจ. เกียรติน าคินภั ทร มีมุ มมองต่อภาพรวมเศรษฐกิ จโลกว่ าจะเติ บโตต่ อเนื่องในปี 2565 อ้ างอิงจากคาดการณ์ ของ IMF
ที่ป ระเมิน การขยายตัว เศรษฐกิ จโลกที่ ร้อ ยละ 4.4 หลั งคาดการณ์ เติ บโตร้อ ยละ 5.9 ในปี 2564 ขณะที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
คาดว่า เศรษฐกิ จของไทยจะขยายตั วร้ อยละ 3.7 จากที่ ค าดว่ าจะเติ บโตเพี ยงร้อ ยละ 0.7 ในปี 2564 หลั งการทยอยเปิ ด เมื อ ง
และเปิ ดประเทศ ที่ จ ะเริ่ มส่ งผลต่ อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จมากขึน้ ส าหรับ ดัช นีต ลาดหุ้ นไทย หรือ SET Index คาดว่า ในปี 2565
จะเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบระหว่าง 1,550 ถึง 1,750 จุด โดยก าไรสุทธิต่อหุ้นคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2564
หรือเทียบเท่าการซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 16.13 ถึง 18.21 เท่า
ปัจจัยสนับ สนุนตลาดหุ้น ไทย ได้แก่ 1) ภาพรวมเศรษฐกิจทั่ วโลกยังคงเติบโตได้ดีในปี 2565 แม้จะมีอัต ราการเติ บโตลดลง
หลังจากจากการฟื ้นตัวของปี 2564 ในระดับสูงจากฐานที่ตา่ ในปีก่อนหน้า 2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ หลั ง จากโลก
สามารถปรับตัวให้ อยู่ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ซึ่งนโยบายทางการคลัง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่ น
ต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่การเปิดประเทศจะส่งผลให้เกิดเดินทางระหว่างประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ ้น
โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่จะส่งผลให้อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวฟื ้นตัวอย่างมีนยั สาคัญ 3) อัตราการได้รับวัคซีนของทั้งโลกทีป่ รับเพิ่มขึน้

ต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกันต่อการกลายพันธุุของโควิดได้ในระดับหนึง่ และ 4) ราคาน้ามันคาดจะเคลื่อนไหว
ในกรอบ 70-90 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งกลุ่มโอเปกพลัสจะเป็นตัวช่วยบริหารสมดุลของระหว่างอุปสงค์และอุปทาน จากการประชุ ม เมื่ อ ต้น
เดือนธันวาคม กลุ่มโอเปกพลัสยังคงมติทจี่ ะเพิ่มกาลังการผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้เชือ่ ว่าหากอุ ป สงค์
ลดลงจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ จนนาไปสู่มาตรการปิด เมืองที่เข้มงวด คาดว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะชะลอการเพิ่มกาลั ง
การผลิตเพื่อรักษาระดับราคาน้ามันไม่ให้ปรับตัวลงมากนัก ด้านปัจจัยเสี่ยงทีต่ ้องติดตาม ได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อที่ปรับ ตัว อยู่ ใ นระดั บ สู ง
ต่อเนื่ อง อาจส่งผลให้ ธนาคารกลางสาคัญ ทั่วโลก ต้ องปรับขึ ้นอั ตราดอกเบี้ย เร็วกว่าก าหนดในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลต่ อสภาพคล่อ ง
และการลงทุนในสินทรัพ ย์เสี่ยง 2) การกลายพันธุ์ข องไวรัสสายพันธุ์ โอไมครอน รวมถึงประสิ ทธิภาพของวัคซี นที่ใช้ในปัจจุบัน ต่อไวรั ส
สายพันธุ์นี้ 3) ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่สาคัญ ๆ เช่น นโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะที่มีตอ่ จีน นอกจากนีย้ ังต้องติ ดตาม
รัสเซียเข้ายึดยู เครน ซึ่งสร้า งความไม่พอใจให้สหรัฐฯ หากเกิดการสู้ รบกัน อาจส่ งผลให้ราคาน้ ามันปรับตัวสู งขึน้ มากได้ และอาจส่งผล
กระทบกับเศรษฐกิ จในวงกว้าง และ 4) ระดับ หนี้เสี ยที่อาจปรับ สูงขึน้ หากมี การระบาดระลอกใหม่ยืด เยื้อยาวนานกว่า คาด ส่ งผลให้
ธนาคารพาณิชย์ต้องตั้งสารองในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อระบบการเงินในประเทศ
กลยุทธ์การลงทุน เน้นเลือกลงทุนหุน้ รายตัวที่มกี ารเติบโตของกาไรทีด่ ีกว่าการคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะหุ้นที่ราคาปรับตัว
ลงมากจากความผันผวนของตลาดในช่วงทีผ่ ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง

ตลาดตราสารหนี ้
ภาวะการลงทุนในปี 2565 ปัจจัยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทีป่ ัจจุบันยังคงอยู่ในระดับทีส่ ูงกว่า ระดั บ
ที่ควรจะเป็นอันเนือ่ งจากปัญหาคอขวดอุปทาน (supply bottleneck) ซึ่งควรจะค่อย ๆ คลี่คลายลงเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ดหี ากเงินเฟ้อ
คงอยู่ ในระดั บ สูง ยาวนานเกิน กว่าที่ ค วรจะเป็น จะส่ง ผลให้ ธนาคารกลางออกมาตรการทางการเงิน ที่เ ข้ม งวดมากขึน้ เพื่ อจั ด การ
กับแรงกดดันเงินเฟ้อ รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ( FOMC)
ที่มีโอกาสปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครั้งแรกได้เร็วขึน้ หากการลดวงเงินซื้ อสินทรัพย์สิ้นสุดได้ตามเป้าหมายและตลาดแรงงานกลั บ เข้ า สู่ ร ะดั บ
การจ้างงานเต็มที่ (full employment) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางญี่ป่ นุ (BOJ) และคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.)
รวมถึงวิ เคราะห์ มุมมองของคณะกรรมการต่ อการลดงบดุ ลที่ กาลั งจะเกิด ขึน้ ในระยะข้างหน้า เพื่ อกาหนดทิศ ทางนโยบายการเงิ น
และดอกเบี้ยในอนาคตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งจะต้องติดตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวจี น
ที่ปัจจุบันยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID Policy) ซึ่งหากนโยบายดังกล่าวมีการผ่อนคลายมากขึน้ ก็จะเป็นแรงสนับสนุ น
เศรษฐกิจไทยได้ แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ การระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ โอมิค รอน รวมไปถึ งติดตามเหตุการณ์
ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ควรจับตามองอย่ างใกล้ชิดซึง่ หากมีความรุนแรงเกิดขึนอาจส่
้
งผลต่อความผันผวนในตลาด
ตราสารหนี้ได้เช่นกัน

ตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นโลกมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนมากขึน้ จากตัวเลขเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงจากปีก่อน ขณะที่นโยบายการเงินมีแนวโน้ม
เข้มงวดขึน้ ปัจจัยความไม่แน่นอนที่ตอ้ งติดตาม ได้แก่ 1) หากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนดาเนินต่อไป จนน าไปสู่ ก ารกลายพั น ธุ์
ใหม่ โดยวัคซีนที่มีในปัจจุบันไม่สามารถจากัดการแพร่ระบาดได้ดีเพียงพอ 2) ทิศทางของตัวเลขเงินเฟ้อ ปัญหาคอขวดในห่ว งโซ่ อุป ทาน
การใช้จ่ายของผู้ บริโภค และการจ้างงานในสหรัฐ ฯ ซึ่งเป็นปัจจั ย สาคัญต่อแนวโน้ มการดาเนินนโยบายการเงินของ FED ในระยะต่อไป
3) การพิจ ารณามาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ รอบใหม่ Build Back Better ของสหรั ฐฯ และโอกาสการเก็ บ ภาษี เพิ่ มขึ ้น ของรั ฐบาล
ประธานาธิบ ดี โจ ไบเดน 4) นโยบายต่า งประเทศของสหรัฐฯ โดยเฉพาะด้ านการค้า และการทาธุรกิจ เทคโนโลยีกั บจีน 4) สถาการณ์
ในประเทศจีน ทั้งนโยบายการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจทีเ่ ข้มงวด การจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ การใช้นโยบาย Zero COVID
และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 5) ความเสี่ยงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ จากสถานการณ์ระหว่างยูเครนและรัสเซีย
บริษัทขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุนกับ บริษัท บริษัท ถือเป็ นเป้าหมายสาคัญยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดที ี่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อ ทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์ https://am.kkpfg.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด มีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง
CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com
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ผลการดาเนินงานของกองทุน 1
• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light (KKP SG-AA Ultra Light) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

2.71%
4.80%

0.84%
1.44%

0.88%
2.20%

2.71%
4.80%

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 336,629,271.87 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.4322 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
3.06%
N/A
N/A
5.01%

2.35%

2.25%

2.18%

2.35%

N/A

N/A

N/A

2.29%

1.98%

2.24%

1.99%

1.98%

N/A

N/A

N/A

2.12%

2559

2560

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
2555

2556

2557

2558

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.57%
2.71%
ตัวชี้วัด3,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.21%
4.80%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.14%
2.35%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.45%
1.98%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น
(1.) 2.7% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
(2.) 12.3% ดั ช นี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุ ล เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ ปรั บด้ ว ยต้ นทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ย นเพื่ อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(3.) 18% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ย น
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(4.) 14% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(5.) 14% ผลตอบแทนรวมสุทธิข องดัชนี ตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ม ี อันดับความน่า เชื่อถือ ของผู้อ อกตราสารอยู่ในระดั บ BBB+ ขึ้น ไป ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(6.) 6% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(7.) 2% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)
(8.) 2.5% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ย น
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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(9.) 2.5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(10.) 1% ดัชนีร าคาทองคาในสกุลเงิ นดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้น ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(11.) 25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์
4
หากกองทุ นรวมมีผ ลการดาเนินงานตั้ง แต่วัน ที่จดทะเบี ยนทรัพย์ สินกองทุ นรวมหรือ วันที่ เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการ
ดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อ น
หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6
Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redissemina ted in any form and may
not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is i ntended to
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of in vestment 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, f orecast 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 an y MSCI information
(collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy,
completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without
limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values license d from MSCI
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitt er” 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 st andards. MSCI Data is provided “AS IS” without
warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisa bility of any
investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including
any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other mate rials or information.
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 4 สิงหาคม 2563
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น -Ultra Light
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• รายละเอียดการลงทุน

12

13

14

15

16

• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- ไม่มี • รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

17

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
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• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
AAA อันดั บเครดิต สูงสุ ด มี ความเสี่ ยงต่ าที่สุ ด ผู้ อ อกตราสารหนี้มี ความสามารถใน T1 ผู้อ อกตราสารหนี้มีสถานะทั้ง ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อ ยมากจาก
ระดับดี มาก และนัก ลงทุน จะได้รั บความคุ้มครองจากการผิ ดนัดช าระหนี้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอืน่ ๆ
ที่ดี กว่ าอั น ดับ เครดิ ต ในระดับ อื่ น ผู้อ อกตราสารที่ ได้ รับ อั นดั บเครดิ ต
AA
มีความเสี่ยงต่า มาก ผู้ อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ
ในระดับ ดั งกล่า วซึ่ง มีเ ครื่ อ งหมาย “ + ” ด้ว ยจะได้ รับ ความคุ้ ม ครอ ง
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ
ด้านการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
T2 ผู้อ อ กตราสารหนี้มี สถานะทั้ งทางด้านการตลาดและการเงินที่ แข็ง แกร่ ง
A
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย และ
ในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
คืนเงินต้ นในเกณ ฑ์สู ง แต่อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ T3 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
T4 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BBB มี ค วามเสี่ ย งในระดั บปานก ลาง ผู้ อ อ กต ราส ารหนี้ มี ค วามสาม ารถ ใน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
การช าระดอกเบี้ ยและคื นเงิน ต้น ในเกณ ฑ์ที่ เพี ย งพอ แต่ มีค วามอ่อ นไหวต่ อ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อ นความสามารถในการชาระหนี้ของผู้อ อกตราสารโดย
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่ า และอาจมี ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ความสามารถในการชาระหนี้อ ่อ นแอลงเมื่อ เที ยบกับ อันดับ เครดิต ที่อ ยู่ใ นระดั บ ต่างประเทศ
สูงกว่า
นอ กจากนี้ Tris Rating ยั ง กาหนด “แนวโน้ มอั น ดั บ เครดิ ต ” (Rating
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ Outlook) เพื่ อ สะท้ อ นความเป็น ไปได้ ขอ งการเปลี่ย นแปลงอัน ดับ เครดิ ตขอ ง
คื น เงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ ต่ า กว่ า ระดั บปานกลาง และจะได้ รั บ ผลกระทบจาก ผู้อ อกตราสารในระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจ ารณาถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ ค่อ นข้างชัดเจน ซึ่ งอาจ โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี้ ทั้ง นี้
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้อ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย แนวโน้มอัน ดับเครดิตที่ อ อกให้แก่ห น่วยงานหนึ่ง ๆจะเทีย บเท่ากับความสามารถ
และคืน เงิน ต้นในเกณ ฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรื อ ความตั้ง ใจใน ในการชาระหนี้ขอ งหน่ว ยงานนั้น ๆ แนวโน้ มอัน ดับเครดิตแบ่งออ กเป็น 4 ระดั บ
การชาระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ ยนแปลงของสถานกาณ์ท างธุ รกิจ เศรษฐกิจ และ ได้แก่
สิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้อ อกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
เอื้อ อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
ในการชาระหนี้ได้
หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง
D
เป็ นระดับ ที่ อ ยู่ ในสภาวะผิ ด นั ด ชาระหนี้ โดยผู้ อ อกตราสารหนี้ ไม่ ส ามารถ
ชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อัน ดั บเครดิต จาก AA ถึ ง C อาจมี เครื่อ งหมาย (+) หรือ ลบ ( -) ต่ อ ท้า ยเพื่ อ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อ ถือ ขั้น สูงสุ ดของอันดั บความน่าเชื่อ ถื อ F1 (tha) แสดงถึง ระดับ ความสามารถขั้ นสูง สุดในการชาระหนี้ตามเงื่ อ นไขขอ งตราสารตรงตาม
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อ ถื อ นี้
กาหนดเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู้ อ อ กตราสารหรือ ตราสารอื่ น ๆ ในประเทศไทยภายใต้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสี่ยง “น้อ ยที่สุด” เมื่ อ
อันดับความน่าเชื่อ ถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสีย่ ง “ น้ อ ยที่ สุด ”
เปรียบเทียบกับ ผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่ นในประเทศไทย และ
เมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กั บ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือ ค้าประกัน
ตราสารทางการเงิ นที่อ อกหรือ ค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ มีระดับความน่า เชื่อ ถือ สู ง
โดยรัฐบาล
เป็นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อ ถือที่กาหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสาร F2 (tha) แสดงถึง ระดั บความสามารถในการช าระหนี้ต ามเงื่อ นไขทางการเงินตามกาหนดเวลา
หรื อ ตราส ารอื่ น ใน ประเทศ โด ยระดั บ ความ น่ า เชื่ อ ถื อ ขอ ง
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้อนื่ ในประเทศเดียวกัน อย่ า งไรก็ดี
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับ
ระดั บ ขอ งความน่า เชื่อ ถื อ ดั งกล่ าวยัง ไม่ อ าจเทีย บเท่ ากั บกรณี ที่ ได้ รับ ก ารจั ด อัน ดั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อ ย
ความน่าเชื่อ ถือ ที่สูงกว่า
BBB (tha) แสดงถึ งระดั บความน่ าเชื่อ ถือ ขั้น ปานกลางเมื่อ เปรียบเที ยบกั บ F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่ า
ในระดับปานกลางเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดีย วกัน
การเปลี่ ยนแปลงขอ งสถานการณ์ ห รือ สภาพทางเศรษฐกิ จจะมี
อย่างไรก็ ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดั งกล่ าวจะมีค วามไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตาม
ผลกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
ขอ งตราสารทางการเงิ นเหล่ า นี้ม ากกว่ าตราสารหนี้ อ ื่น ที่ ได้ รั บ B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ในประเภททีส่ ูงกว่า
ที่ไม่ แ น่น อนเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู้อ อ กตราสารอื่ นในประเทศไทย ความสามารถใน
BB (tha) แสดงถึ งระดั บ ความน่า เชื่ อ ถือ ค่ อ นข้ างต่ าเมื่ อ เปรี ยบเทีย บกั บ
การชาระหนี้ดัง กล่าวจะไม่แน่ นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิ น
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ในทางลบระยะสั้น
เหล่ านี้ ภายในประเทศนั้น ๆ มีค วามไม่ แน่ นอ นในระดั บหนึ่ง และ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ควา มส าม ารถใ นก ารช า ระหนี้ คื นต ามก าห นด เวล าจะ มี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราอืน่ ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิ บั ติ
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้อ ผูกพั นทางการเงินขึ้ นอ ยู่กับ สภาวะที่เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ นธุ รกิจ และสภาพการณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
กับผู้อ อกตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อ นไขขอ ง D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น
ตราสารหนี้แ ละข้อ ผูกพั นทางการเงิ นยังคงเป็นไปได้ใ นปัจจุ บัน แต่
ความมั่ นคงยั งจ ากั ดอ ยู่ใ นระดับ หนึ่ งเท่า นั้น และความสามารถ หมายเหตุประกอบการจัด อันดับ ความน่าเชื่ อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอย่างต่อ เนื่อ งเท่านั้น และความสามารถ ไทย
เครื่อ งบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทุ ก
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอ ย่างต่อ เนื่อ งนั้น ไม่แน่น อนขึ้น อยู่กั บ
ระดับ เพื่อ แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ระดับสากล เครื่อ งหมาย “ + ”
สภาวะที่เอื้อ ต่อ การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ จากอันดับความน่าเชื่อ ถือ สาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่ อ แสดงถึ ง
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถานะย่อ ยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลัก ษณ์
ผู้อ อ กตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทยความสามารถ ต่อ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถืออันดับ “AAA (tha)” หรือ อันดับที่ต่ากว่า “CCC (t ha)”
ในการปฏิ บัติ ตามข้อ ผู กพั นทางการเงิน ขึ้นอ ยู่กั บสภาวะที่เอื้ อ ต่ อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อ ถือ ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สัญ ญาณการปรับอั นดั บความน่า เชื่อ ถือ (Rating Watch) : สั ญ ญ าณ การปรั บอั นดั บ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อ ถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อ ถือ จะถูกใช้ เพื่อ แจ้งให้นั กลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ย นแปลงอันดั บ
ตราสารหนี้ซึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ ในปัจจุบัน
ความน่าเชื่อ ถือ และแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญ ญาณดังกล่าวอาจระบุ เ ป็ น
“สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับ ความน่าเชื่อ ถือ ให้สูงขึ้น “สัญ ญ าณลบ” จะบ่ง ชี้
แนวโน้ มในการปรั บอั นดั บความน่ าเชื่อ ถือ ให้ ต่า ลง หรื อ “สั ญ ญ าณ วิวั ฒ น์” ในกรณีที่ อ ัน ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อาจจะได้ รั บการปรับ ขึ้ น ปรั บลงหรื อ คงที่ โดยปกติ สั ญ ญ าณ การปรั บอั น ดั บ
ความน่าเชื่อ ถือ มักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่ม ีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้ม ที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ม าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่ม เติม ข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สาหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล
-

กองทุนเปิดเคเคพีเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ – Ultra Light (“KKP SG-AA Ultra Light”) มีการลงทุนทีไ่ ม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเป็นการลงทุนในกองทุนภายใต้บริษทั จัดการเดียวกันเกิน 1 ทอด
ข้อเท็จจริงและสาเหตุของการกระทาผิด
o ในเดือนกุ มภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ดาเนิน การลงทุน เพื่อ Enhance Return ให้ กองทุน รวมกลุ่ม SG-AA จานวน 3
กองทุน โดยลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี Global Thematic Opportunities Hedged (“KKP G-THEME-H”) ซึ่ ง เป็ น
กองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
o ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมภายใต้ก ารจั ด การซึ่ ง
รวมถึ งกองทุน KKP G-THEME-H ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึน้ โดยเปลี่ ยนจากการลงทุน ในตราสารหนี้ /เงิน ฝาก
โดยตรง เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้การจัดการ ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (“KKP MP”)
เป็นเหตุให้เกิดกรณีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเกิน 1 ทอด

ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความผิด
o บริษัทขอเรียนว่า การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการในทอดที่ 2 ที่เกิดขึน้ เป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงการบริหาร
สภาพคล่องของกองทุนให้ดียิ่งขึน้ การลงทุนผ่าน KKP MP เมื่อเปรียบเทียบจะช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ดีก ว่ า
การลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่จะได้รับผลกระทบของ Bid/Ask Spread เมื่อมีการซื้อขายตามสภาพคล่ อ งที่
เปลี่ย นแปลงไป ซึ่งการลงทุ นผ่าน KKP MP มิไ ด้ก่อ ให้เกิด ผลเสี ยหายใด ๆ แก่ก องทุ น ประกอบกับบริ ษัทมิ ได้คิ ด
ค่าธรรมเนียมซ้าซ้อนในทุกทอดของการลงทุนในกองทุนภายใต้การจั ดการเดียวกัน
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• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.91 เท่า

• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

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