KKP SG-AA Extra FUND

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra
รายงานรอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน เกี ย รติ น าคิ น ภัท ร จ ากัด (บริษั ท ) ขอเรีย นให้ท่ า นทราบว่า กองทุน เปิ ด เคเคพี สตราทิ จิ ค
แอสเซ็ท อโลเคชั่น -Extra (KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra : KKP SG-AA Extra FUND) ได้ดาเนินการมาตัง้ แต่
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงขอนาส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชี มายังท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะได้รบั ทราบข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ของกองทุนดังต่อไปนี ้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP SG-AA Extra มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 928.80 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0377 บาท โดยผลการดาเนินงานย้อนหลัง รอบบัญ ชี 12 เดือน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.85 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.57
กองทุ น KKP SG-AA Extra SSF มี มูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ณ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2564 เท่ า กับ 33.14 ล้า นบาท คิ ด เป็ น มูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.0435 บาท โดยผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.83 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.57
เกณฑ์มาตรฐาน คานวณจาก (1) 14.2% SET100 (SET100 TRI) (2) 63.8% MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (3) 1% ดัชนี Bloomberg
GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (4) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-toMarket ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (5) 1% ผลตอบแทนรวมสุท ธิ ข องดัชนี ต ราสารหนี ้ภ าคเอกชน Mark-to-Market ที่ มี อัน ดับ
ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (6) 2% ดัชนี Bloomberg Global High
Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (7) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) (8) 13% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุล
เงิน ดอลลาร์ส หรัฐ ปรับ ด้วยต้น ทุน การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุล บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน (9) 3% ดั ช นี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (10) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified
Commodity Index Excess Return ในสกุล เงิน ดอลลาร์ส หรัฐ ปรับ ด้ว ยต้น ทุน การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (11) 2.5% ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM)
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (12.) 4% อัตรา

ดอกเบี ้ย เงิ น ฝากประจ า 3 เดื อ น วงเงิ น น้อ ยกว่ า 5 ล้า นบาท เฉลี่ ย ของ 3 ธนาคารพาณิ ช ย์ข นาดใหญ่ ได้แ ก่ ธนาคารกรุ ง เทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุน้ ในประเทศ
ดัช นี SET index ในช่ วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธัน วาคม 2564 ปรับ ตัวลดลงจาก 1,449.35 จุด มาปิ ด ที่ 1,568.69 จุด
หรือปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.23
ช่ วงเดื อ นมกราคม-มี น าคม ปี 2564 ดัช นี ต ลาดหุ้น ไทยปิ ด ที่ ระดับ 1,587.21 จุด หรือ ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ 9.51 ต่ อ เนื่ อ ง
จากสิน้ ปี ก่อนหน้า สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุน้ ในเอเชีย และตลาดหุ้นทั่วโลก โดยได้รบั อานิสงส์จากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
หลังหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ประกอบกับความคาดหวังต่อมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ของโจ
ไบเดน ที่อาจมีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวกลับมาสู่ระดับปกติได้เร็วขึน้
สาหรับรัฐบาลไทยได้มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเช่นกัน โดยมีกรอบวงเงินสูงถึง 2.45 แสนล้าน ขณะที่ราคานา้ มันดิบเบรนท์ ยังคงปรับตัว
สูงขึน้ ต่อเนื่องร้อยละ 17 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ท่ีระดับ 64.4 เหรียญต่อบาร์เรล เป็ นผลจากการลดกาลังการผลิตนา้ มันดิบด้วย
ความสมัครใจของซาอุดิอาระเบียเพิ่มอีกหนึ่งล้านบาร์เรลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม นอกจากนีก้ ลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุน้ ไทย
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด อาทิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงกลุ่มผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับตัวขึน้ ทั่วโลก หลังการเข้าดารงตาแหน่งของ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนล่าสุดของสหรัฐฯ ที่มีนโยบาย
ให้ความสาคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ด้านตลาดหุน้ ไทยสามารถปรับตัวขึน้ ได้มากกว่าตลาดส่วนใหญ่
ทั่ว โลกในช่ วงไตรมาสแรกของปี 2564 จากกลุ่ม ธนาคาร ที่ ป รับ ตัว ขึน้ ตามทิ ศ ทางการฟื ้ น ตัว ของเศรษฐกิ จ และแนวโน้ม เส้น อัต รา
ผลตอบแทนพัน ธบัตรที่ปรับตัวสูงขึน้ และหุ้นกลุ่มวัฏ จักรที่ มีสัดส่วนในดัชนี อยู่ในระดับ สู ง ตามทิ ศทางราคานา้ มันที่ ป รับตัวเพิ่ มขึน้
แม้การประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันที่ 1 เมษายน จะมีผลสรุปว่าทางกลุ่มผูผ้ ลิตนา้ มันจะปรับเพิ่มกาลังการผลิตแบบค่อยเป็ นค่อยไป
โดยเริ่ม ที่ 350,000 บาร์เรลต่ อ วัน ในเดื อ นพฤษภาคม นี ้ ขณะที่ ก ลุ่ม ท่ อ งเที่ ย วได้รับ โมเมนตัม เชิ ง บวก หลัง รัฐ บาลออกมาตรการ
“เราเที่ยวด้วยกัน” เฟสสาม และ “ทัวร์เที่ยวไทย” ต่อเนื่อง ประกอบกับเริ่มมีการวางแผนการทยอยเปิ ดเมืองที่เป็ นรูปธรรมมากขึน้
ในเดือ นเมษายน-มิ ถุน ายน ดัชนี ต ลาดหุ้น ไทยปิ ด ที่ ระดับ 1,587.79 จุด หรือปรับ ตัวเพิ่ ม ขึน้ เล็ กน้อยร้อยละ 0.03 เที ย บกับ
ช่วงก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิท่ี 46,593.15 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดหุน้ ทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ ขานรับหลายปั จจัยบวก
อาทิ การประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานกว่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ราคานา้ มันดิบ
ทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากการที่กลุ่มโอเปกพลัส ประกาศว่าจะทยอยเพิ่มการผลิตนา้ มันอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ขณะที่อปุ สงค์ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนีข้ อ้ มูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สาคัญบ่งชีก้ ารฟื ้ นตัวที่ม่ นั คง อัต ราการฉีดวัคซีนที่สูง ส่งผลให้
ความคาดหวังต่อการฟื ้ นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนเกิดการระบาด COVID-19 ที่เร็วกว่าคาด แม้อตั ราเงิน
เฟ้ อ จะมี ทิ ศ ทางที่ ป รับ ตัว ขึ น้ แต่ ยังไม่ อ ยู่ในระดับ ที่ น่ า กังวล ด้า นตลาดหุ้น ไทยถูก กดดัน หลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ระลอก 3 ที่เริ่มต้นในช่วงต้นเดือน เมษายน จากคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงในกรุ งเทพมหานคร และกระจายไปยังทั่วประเทศ ส่งผลให้

จานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วจากหลักสิบราย จนถึงกว่าพันราย ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลการดาเนินงาน
ประจาไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่ มี กาไรดี กว่าที่ ต ลาดคาดการณ์อ ย่ างมี นัยส าคัญ จากการตั้งส ารองที่ ลดลง รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนมิ ถนุ ายน ดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับตัวลงแรง
ร้อยละ 3.12 หลังสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศรุ นแรงขึน้ ด้วยจานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันที่เพิ่มขึน้ มาที่ระดับ 4-5
พัน ราย ขณะที่ อัตราการฉี ดวัคซีน ล่าช้ากว่าแผนที่ วางไว้จากความล่ าช้าของการน าเข้าวัคซีน รวมถึงความกังวลเรื่องประสิ ท ธิ ภ าพ
ของวัคซีนที่ได้รบั ต่อการต้านทานเชือ้ ไวรัส สายพั นธุเ์ ดลต้า (อินเดีย) ที่เริ่มมีการระบาดรุ นแรงอย่างรวดเร็วในประเทศ ส่งผลให้รฐั บาล
จ าเป็ นต้อ งออกมาตรการที่ เข้ม งวดเพื่ อ ควบคุ ม การระบาดอี ก ครั้ง อาทิ การปิ ดแคมป์ คนงานก่ อ สร้า งเป็ นระยะเวลา 30 วั น
การห้ามรับประทานอาหารในร้าน ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ เป็ นเขตพืน้ ที่สีแดงเข้ม เป็ นต้น
ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.13 มาปิ ดที่ 1,605.68 จุด แม้ว่าในไตรมาสนีน้ ักลงทุน
ต่างชาติยงั คงขายสุทธิ 443 ล้านบาท แต่แนวโน้มกระแสเงินทุนเริ่มกลับเป็ นซือ้ สุทธิตงั้ แต่เดือนสิงหาคม โดยตลาดหุน้ ไทยปรับตัวเพิ่มขึน้
มากกว่าตลาดส่วนใหญ่ของโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ในประเทศระลอกล่าสุดที่ได้ผ่านจุดที่แย่ท่ีสดุ
ในเดื อ นสิ งหาคม ที่ มี รายงานระดับ ผู้ติ ด เชื อ้ ใหม่ รายวัน ขึน้ สูงถึ ง 2 หมื่ น คน ส่ งผลให้รัฐ บาลเพิ่ ม มาตรการควบคุม การแพร่ระบาด
อาทิ การห้ามออกนอกเคหะสถานในช่ ว งเวลา 21.00 น. ถึ ง 4.00 น. และการสั่งปิ ด ธุ รกิ จ บางชนิ ด เป็ น การชั่วคราว อย่ า งไรก็ ต าม
สถานการณ์ในประเทศเริ่มมีทิศทางที่ดีขึน้ จานวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ท่ีระดับประมาณหมื่นคนในช่วงปลายเดือน
กันยายน อัตราการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึน้ มาอยู่ท่ีระดับเฉลี่ย 6 – 7 แสนคนต่อวัน สอดคล้องกับปริมาณการนาเข้าวัคซีน และจากแผนล่าสุด
คาดว่าประเทศไทยจะมีอัตราผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนครบโดสร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในสิ น้ ปี 2564 จากแนวโน้มของสถานการณ์
ที่ ดี ขึ ้น ศบค.ได้เ ห็ น ชอบให้ ผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การระบาดตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน ได้แ ก่ การกลั บ มาเปิ ดให้ บ ริ ก าร
ของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านนวด ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงการอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่ าง
จังหวัดได้ ส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนีตลาดหุน้ ไทย โดยเฉพาะหุน้ ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเมือง ในขณะเดียวกันราคานา้ มันดิบปรับตัวขึน้ ต่อเนื่ อง
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุเ์ ดลต้าในหลาย ๆ ประเทศ มีทิศทางที่ดีขึน้ รวมถึงผลกระทบจากเฮอริเคนไอด้าในสหรัฐฯ
ที่ทาให้แหล่งขุดเจาะนา้ มันหลายแห่งต้องหยุดดาเนินการ ส่งผลให้ราคานา้ มันดิบเบรนท์ ณ สิน้ เดือน กั นยายน ปรับตัวขึน้ มาอยู่ท่ี 78.4
เหรียญต่อบาร์เรล หรือสูงขึน้ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิน้ ไตรมาสก่อน ด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจาไตรมาสที่ 2
โดยรวมดี กว่าที่ ต ลาดคาดการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่ม ขนส่ งในธุ รกิ จ เดิ น เรือ ที่ อุป สงค์ฟื้ น ตัวสอดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางการค้าโลก หรือกลุ่ม
โรงพยาบาลที่รายได้ปรับเพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดด จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ในประเทศที่รุนแรง ทัง้ นีด้ ชั นี SET
Index ในช่วงปลายเดือนกันยายน ถูกกดดันจากสถานการณ์อทุ กภัยที่เริ่มรุนแรงขึน้ ในหลายจังหวัด มีการประเมินว่า สถานการณ์นา้ ท่วม
จะส่ งผลกระทบต่ อ GPD ปี 2564 ประมาณร้อ ยละ 0.1 – 0.2 ซึ่งผลกระทบหลัก ได้แ ก่ ที่ อ ยู่อ าศัย การคมนาคมขนส่ ง และผลผลิ ต
ทางการเกษตร นอกจากนัน้ ข่าวเรื่องการพิจารณาปรับเงื่อนไขเกณฑ์ free float ของหุน้ ที่จะถูกรวมในดัชนี SET50 และ SET100 กดดัน
ราคาหุน้ DELTA ที่ถกู คาดการณ์วา่ จะไม่ถกู นับรวมในดัชนีทงั้ สองอีกต่อไป โดยราคาหุน้ DELTA ลดลงกว่าร้อยละ 18 ในไตรมาสที่ 3
ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ดัชนี SET Index ปิ ดที่ระดับ 1,657.62 1,605.68 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับ
สิน้ ไตรมาสที่ 3 โดยไตรมาสนีน้ กั ลงทุนต่างชาติซือ้ สุทธิกว่า 28,128 ล้านบาท ขณะที่ทงั้ ปี 2564 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 48,577 ล้าน
บาท โดยในไตรมาสนี ้ต ลาดหุ้น ไทยปรับ ตัว ขึ น้ จากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของเชื ้อ ไวรัส COVID-19 ที่ มี พั ฒ นาการทางบวก

อย่างต่อเนื่อง ผูต้ ิดเชือ้ ใหม่รายวันลดลงจากระดับเฉลี่ย 13,000 คนเมื่อสิน้ เดือนกันยายน มาอยู่ท่ีระดับเฉลี่ย 2,500 คน ณ สิน้ เดือน
ธันวาคม ในขณะที่อตั ราการฉีดวัคซีนก็มีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ โดยประเทศไทยได้แจกจ่ายวัคซีนแล้วทัง้ หมดเกินกว่า 100 ล้านโดส และประชากร
ประมาณร้อยละ 65 ของประเทศได้รบั วัคซีนครบ 2 โดส รวมถึงมีการฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็ นเข็มกระตุน้ แล้ว นอกจากนีต้ ลาดหุน้ ไทย
ยังได้รบั แรงหนุน จากการประกาศเปิ ดประเทศสาหรับนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ในวัน ที่ 1 พฤศจิกายน (Test&Go) ซึ่งรัฐบาลอนุญ าตให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีได้รบั การฉี ดวัคซีนครบโดสจากประเทศความเสี่ยงต่าเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัว และประกาศ
ลดข้อจากัดการดาเนินธุรกิจและการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมถึงยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดในหลากหลายพืน้ ที่
ขณะที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ไตรมาส 3 ปี 2564 หดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้า ซึ่งหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย และคาดการณ์ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และขยายตัว
ร้อ ยละ 3.4 – 4.5 ในปี 2565 สะท้อ นการฟื ้ นตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในปี หน้า โดยในระหว่ า งไตรมาส SET Index ได้เผชิ ญ กั บ
ความผันผวนในทิศทางเดียวกับดัชนีหนุ้ ทั่วโลก หลังการอุบตั ิของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ซึ่งเป็ นไวรัสที่กลายพันธุใ์ นทวีป
แอฟริกาและทยอยพบผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสสายพันธุด์ งั กล่าวในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แม้ไวรัสสายพันธุน์ ีจ้ ะระบาด
ไวกว่าสายพันธุ์เดลตา แต่ผลการศึกษาที่ทยอยออกมา พบว่าอาการของผูต้ ิดเชือ้ ไม่ได้รุนแรง จึงคาดการณ์ว่าจะไม่มี การล็อกดาวน์
ประเทศเต็มรูปแบบเหมือนกับระลอกก่อนหน้า นอกจากนีร้ ฐั บาลได้อนุมตั ิมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจหลายโครงการ ทัง้ โครงการคนละครึง่
ระยะที่ส่ี โครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ส่ี โครงการช็อปดีมีคืน การขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมและจดจานองอสังหาริมทรัพย์
เป็ นต้น จึงคาดว่าผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอาจจะไม่สงู เท่ากับการระบาดในรอบก่อนหน้า แต่เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ตอ้ งติดตามอย่างใกล้ชิด
ตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ
เส้น อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลไทยในช่ ว ง 12 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ปรับ ตัว ชัน ขึ น้ ค่ อ นข้า งมาก โดยพัน ธบัต รระยะสั้น
ปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.18 พันธบัตรระยะกลางปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.51 และพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.88 ในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่รอ้ ยละ 0.50 และในการประชุมเดือนธันวาคม 2564
กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่ผ่านมา และอยู่ในช่วงการฟื ้ นตัว หลังมีการผ่อนปรนมาตรการ
Lockdown การเปิ ดประเทศ และการกระจายวัคซีนที่มากขึน้ ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงใกล้เคียงกับการประเมินในครัง้ ก่อน แม้วา่ ยังมี
ความเปราะบางและไม่แน่นอน ทั้งนี ้ ในรอบประชุมเดือนธันวาคมทาง กนง. ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว ร้อยละ 0.9,
ร้อยละ 3.4, และ ร้อยละ 4.7 ในปี 2564, 2565, และ 2566 ตามลาดับ ในปี 2564 นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี ไ้ ทย
เป็ นจานวน 1.44 แสนล้านบาท ทาให้สถานะถือครองตราสารหนีค้ งค้างเท่ากับ 1.02 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 6.94 ของมูลค่าตราสารหนี ้
ไทยคงค้าง)
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึน้ จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า
การอุป โภค บริโภคภาคเอกชน และการลงทุน รวมเพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 18.8 ร้อ ยละ 0.3 และร้อ ยละ 3.4 ตามล าดับ อัต ราเงิน เฟ้ อ ทั่วไป
ทัง้ ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.23 โดยมีปัจจัยสาคัญจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของราคานา้ มันเชือ้ เพลิงตามราคานา้ มันในตลาดโลก
ที่มีอุปสงค์เพิ่มขึน้ ส่วนเงินเฟ้อพืน้ ฐานปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.23 การส่งออกทั้งปี 2564 ขยายตัวที่รอ้ ยละ 17.1 ซึ่งเป็ นอัตรา

การเติบโตสูงที่สดุ ในรอบ 11 ปี สอดคล้องกับความต้องการซือ้ จากต่างประเทศ และปริมาณการค้าโลกที่ปรับตัวดีขึน้ ตามเศรษฐกิจโลก
ที่ฟื้นตัว การนาเข้าปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 29.8 ดุลการค้าปี 2564 เกินดุลเป็ นมูลค่า 3.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดหุน้ ต่างประเทศ
ดัช นี ต ลาดหุ้น โลก MSCI AC World เปิ ด ปี 2564 ตลาดลงทุน มี โมเมนตัม ขาบวกผลการเลื อ กตั้งสหรัฐ ฯ ที่ เป็ น นายไบเดน
ชนะการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี พรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎร และสภาสูงที่ชนะการเลือกตัง้ ซ่อมของรัฐจอร์เจีย
ในช่วงเดือนมกราคม หนุน ให้หุ้นปรับ ตัวบวกเนื่ องจากการมาของนายไบเดนและพรรคเดโมแครตจะสร้างการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ
ผ่านการเพิ่มวงเงินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เน้นธุรกิจสีเขียว รวมถึงแนวโน้ มลดความตึงเครียดระหว่างประเทศ อีกทัง้ วัคซีนของบริษัท
ไฟเซอร์แ ละโมเดอนา ประกาศผลทดลองขั้น สุด ท้ายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงมากกว่า 90% และเข้าขออนุมัติ ใช้ฉุก เฉิ น จาก FDA สหรัฐ ฯ
และถัดมาวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาผ่านการทดลองขัน้ สุดท้ายและขออนุมตั ิใช้ฉกุ เฉินในอังกฤษและยุโรป ติดตามมาด้วยวัคซีนจาก
บริษัท Johnson & Johnson ที่ได้รบั อนุมตั ิเช่นกัน ทาให้หนุ้ ตอบรับเชิงบวกปรับตัวขึน้ ต่อแม้จะเห็นการติดเชือ้ ระลอกใหม่ในหลายประเทศ
ก็ตาม โดยการแจกจ่ายและฉีดวัคซีนทาได้ค่อนข้า งดีในสหรัฐฯ ยุโรปแม้จะช้ากว่าแผนในช่วงแรกแต่พอเห็นปั ญหาแก้ไขได้เร็วและกลับ
เข้าสู่แผนได้ในไตรมาส 2 ขณะที่กลุ่มประเทศเกิดใหม่นนั้ คาดการณ์ว่าจะได้รบั การกระจายวัคซีนที่เพิ่มขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี ซึ่งการมา
ของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้รฐั บาลสามารถพิจ ารณาลดความเข้มงวดต่อมาตรการล็อคดาวน์ หนุนเศรษฐกิจกลับมาฟื ้ นตัว
ได้ชดั เจนมากขึน้ นอกจากนีส้ หรัฐฯ ผ่านมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่าราว 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากโควิดรวมถึงกระตุน้ เศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตทาให้หุน้ ตอบรับในเชิงบวก รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ ล้วนแสดง
สัญญาณการฟื ้ นตัวที่ชดั เจนมากขึน้ ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยรวมส่วนใหญ่ดีกว่าคาดการณ์ เป็ นแรงบวกให้กับ
หุน้ ตลอดในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564
ไตรมาส 3 ตลาดหุ้ น สหรัฐ ฯ ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น เล็ ก น้ อ ย โดยปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น ในเดื อ นกรกฎาคม และเดื อ นสิ ง หาคม
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษั ท จดทะเบี ย นที่ อ อกมาดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาด มี ก าไรรวมออกมาดี ก ว่ า คาดถึ ง ร้อ ยละ 17.2
และการสื่ อ สารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่ มี แ นวโน้ม
คงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลาย โดยระบุว่าจะเริ่มลดอัตราการเข้าซือ้ สินทรัพย์ในปี นี ้ แต่จะไม่รีบปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ จนกว่า
ตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเต็มอัตรา ซึ่งตลาดแรงงานในขณะนัน้ ยังห่างไกลจากจุดที่เรียกว่าการจ้างงานเต็มอัตราพอสมควร รวมถึง
เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็ นระยะเวลาหนึ่ง แต่ในเดือนกันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึน้ ภาษี
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนีซ้ ่ึงเป็ นความเสี่ยงที่จะทาให้รฐั บาลสหรัฐฯ ผิดนัดชาระ หนี ้ และระดับเงินเฟ้อที่สูง
อย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุน้ ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเช่นกัน โดยในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ตลาดปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังจาก
ธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็ นแบบสมมาตรที่รอ้ ยละ 2.0 ซึ่งแปลความได้ว่าธนาคารกลางสหภาพยุโรป
สามารถยอมให้เงินเฟ้อขึน้ สูงเกินร้อยละ 2.0 ได้บา้ งในบางช่วงเวลา จากเดิมที่กาหนดไว้ต่ากว่าหรือใกล้รอ้ ยละ 2.0 สะท้อนถึงความตัง้ ใจ
ที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเป็ นระยะเวลานาน และผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนช่วยหนุน
ตลาดให้ป รับ ตัวขึน้ ต่อเนื่ อง แต่ในเดือ นสุดท้ายของไตรมาส ตลาดปรับ ตัวลงแรงความวิตกเกี่ ยวกับ การชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก
จากความกดดันปั ญหาห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรอยู่ในระดับสูง โดยเดือนกันยายน อยู่ท่รี ะดับร้อยละ
3.4 สูงสุด ในรอบ 13 ปี ตลาดหุ้น ประเทศเกิ ด ใหม่ ป รับ ลดลงในไตรมาสที่ 3 โดยดัช นี CSI 300 ของจี น ปรับ ตัว ลดลงถึ งร้อ ยละ 6.9

หลังทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศตามแนวทาง Common Prosperity อาทิ การพิจารณาให้สถาบันกวดวิชา
เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในจีน ซึ่งอาจนาไปสู่การถอดถอนหุน้ กลุ่ มสถาบันการศึกษาทัง้ หมดออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ และการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อบริษัทเทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทาให้ราคา
หุน้ ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนีย้ ังมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต ้ อง
ใช้พลังงานมาก เช่นการผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็ นต้น
ตลาดหุน้ หลักส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ ในไตรมาส 4 แม้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีความกังวลหลังการพบไวรัส COVID-19
สายพันธุโ์ อมิครอน แต่เมื่อมีงานวิจยั ในเวลาต่อมาว่า ผูท้ ่ีได้รบั เชือ้ ไวรัสสายพันธุโ์ อมิครอนมีอาการเจ็บป่ วยรุนแรง และมีอตั ราการเสียชีวิต
ต่ากว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้า นักลงทุนคลายกังวลและส่งผลให้ตลาดหุน้ สามารถปรับตัวขึน้ ได้ต่อเนื่อง โดยตลาดหุน้ สหรัฐ ฯ
ปรับเพิ่มขึน้ มากที่สดุ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ท่ีออกมาดีกว่าคาด ขณะที่
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่าจะไม่ มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ที่เข้มงวดเหมือนกับที่เคยเกิดขึน้ ในเดือน
มีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนีข้ องรัฐบาลกลางอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่า
จะช่วยให้รฐั บาลสหรัฐสามารถจ่ายหนีด้ อกเบีย้ พันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบีย้ และได้ประกาศ
เพิ่ ม การปรับ ลดวงเงิ น ในโครงการซื อ้ พั น ธบัต รตามมาตรการผ่ อ นคลายเชิ ง ปริม าณเป็ น เดื อ นละ 3 หมื่ น ล้า นดอลลาร์ ส่ ง ผลให้
การซือ้ พันธบัตรจะยุติลงในเดือน มีนาคม 2565 ตลาดหุน้ ยุโรปปรับขึน้ จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ยงั คงออก
ดีกว่าคาดต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงดาเนินนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป โดยจะปรับ
เพิ่มวงเงินการซือ้ พันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเป็ น 4 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่อชดเชยกับการซือ้ พันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme ที่จะสิน้ สุดลงใน
เดือนมีนาคม ด้านดัชนีตลาดหุน้ ประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0
หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ป รับ ขึน้ อัต ราดอกเบี ย้ นโยบายร้อยละ 0.25 ในการประชุม เดือ นพฤศจิกายน เพื่ อลดการเร่งตัวของ
การเพิ่ มขึน้ ของเงินเฟ้อและหนี ส้ ินภาคครัวเรือน หลังดัชนี ราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม เพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 3.2 เมื่ อเทียบกับปี ก่อนหน้า
และคาดว่าจะอยู่ในระดับ สูงอย่างต่อ เนื่ องในเดื อ นพฤศจิก ายน และธัน วาคม นอกจากนั้น ยังคงถูกกดดัน จากหนี ส้ ิ น ภาคครัวเรือ น
ณ สิ น้ เดื อ นกัน ยายน ที่ อ ยู่ในระดับ สูงสุด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ท่ี 1,844.9 ล้า นล้า นวอน (1.58 ล้านล้า นดอลลาร์) ส าหรับ ดัช นี TAIEX
ของไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทัง้ การส่งออกในเดือนพฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้า ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่รอ้ ยละ 23.05 โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ยงั
บ่งชีถ้ ึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ น 55.5 ในเดือนธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือนพฤศจิกายน
ตลาดตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
ในส่วนของตลาดตราสารหนีต้ ่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ช่วงปี ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึน้ มากเช่นกัน โดยพันธบัตรระยะสัน้
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.10 พันธบัตรระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.79 พันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.45 โดยเฉลี่ย
ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับ หุ้นกู้ภ าคเอกชน Investment Grade Spread และ High Yield Spreads ณ เดือนธันวาคม 2564
ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า ระดั บ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเทขายตราสารหนี ้ใ นสหรัฐ ฯในเดื อ นมี น าคม ปี 2563 ที่ ผ่ า นมา ในการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย

ที่รอ้ ยละ 0.00-0.25 โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯและตลาดแรงงานมีการฟื ้ นตัวแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการมองอัตรา
เงินเฟ้อจะเร่งตัวในระดับสูงไปอีกหลายเดือนก่อนจะเริ่มชะลอตัวลง จากภาวะคอขวดของอุปทานที่มีอยู่ในปั จจุบัน และในการประชุม
FOMC ในเดือนธันวาคม 2564 คณะกรรมการได้ประกาศเร่งการลดวงเงินซือ้ พันธบัตรรัฐบาล (US Treasury) และวงเงินซือ้ สินทรัพย์ท่ีมี
สิน เชื่ อที่อยู่อาศัยเป็ น หลักประกัน (MBS) ในสัดส่วน 20 และ 10 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จากเดิม ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 5
ตามลาดับ โดยจะลดด้วยอัตรานีไ้ ปทุกเดือนซึ่งจะส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลา 3 เดือนก่อนที่วงเงินซือ้ ทัง้ สองจะหมดลงพร้อมกันในช่วงไตรมาส 1
ปี 2565
โดยสรุ ปภาพรวมของผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีโ้ ลกในช่วงปี ท่ีผ่านมา ตราสารหนีภ้ าคเอกชนกลุ่ม High Yield ปรับตัว
เพิ่มขึน้ สูงสุดที่รอ้ ยละ 5.28 ในขณะที่พนั ธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างมากโดยลดลงร้อยละ 6.6 ตราสารหนีภ้ าคเอกชนกลุ่ม
Investment Grade ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.54 ในขณะที่กลุม่ ตราสารหนีใ้ นตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลดลงเพียงร้อยละ 1.15
แนวโน้มการลงทุน
ตลาดหุน้ ในประเทศ
บลจ. เกี ยรตินาคินภัทร มี มุม มองต่อภาพรวมเศรษฐกิ จโลกว่าจะเติบ โตต่อเนื่ องในปี 2565 อ้างอิงจากคาดการณ์ของ IMF
ที่ประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่รอ้ ยละ 4.4 หลังคาดการณ์เติบโตร้อยละ 5.9 ในปี 2564 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่า
เศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.4 จากที่คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 ในปี 2564 หลังการทยอยเปิ ดเมืองและเปิ ดประเทศ
ที่จะเริ่ม ส่ งผลต่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จมากขึน้ อย่ างไรก็ ตามการประเมิ น การเติ บ โตข้างต้น ยังไม่ ได้รวมผลกระทบจากมาตรการ
คว่าบาตรทางเศรษฐกิจอันเกิดจากสถานการณ์การสูร้ บระหว่างระหว่างรัสเซียและยูเครน และราคาพลังงานที่ปรับตัวขึน้ สูง โดยราคา
นา้ มันดิบปรับตัวขึน้ มาในระดับ 100-130 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะส่งผลให้ตอ้ งปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลง ขึน้ กับ
ความยืดเยือ้ ของสถานการณ์ดังกล่าว สาหรับดัชนีตลาดหุน้ ไทย หรือ SET Index คาดว่าในปี 2565 จะเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบ
ระหว่าง 1,550 ถึง 1,750 จุด โดยกาไรสุทธิ ต่อหุน้ คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 หรือเทียบเท่าการซือ้ ขายที่ระดับ
Forward P/E 16.13 ถึง 18.21เท่า
ปั จจัยสนับสนุนตลาดหุน้ ไทย ได้แก่ 1) แนวโน้มการเปิ ดเมืองในประเทศไทยที่ดีขนึ ้ และเริ่มสามารถเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้าประเทศได้ หลังจากอัตราการได้รบั วัคซีนของทัง้ โลกและประเทศไทยที่ปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ลดการป่ วยหนักจากโควิด ทาให้ประชาชน
สามารถปรับตัวให้อยู่รว่ มกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลดีโดยเฉพาะกับประเทศไทย ที่อตุ สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวถือเป็ นตัวจักรสาคัญทางเศรษฐกิจ 2) อัตราการเติบโตของกาไรบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะปรับตัวดีขนึ ้ จากฐานต่า ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว นอกจากนีก้ ลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างกลุม่ พลังงานและกลุ่มธนาคาร ยังได้รบั การสนับสนุนจากราคานา้ มันดับที่ปรับตัว
ขึน้ มาอยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มเป็ นขาขึน้ และคุณภาพหนีส้ ินปรับตัวดีขึ ้ น 3) โอกาสที่จะเกิด
การเลือกตัง้ ในช่วงปลายปี 2565 หรือ ต้นปี 2566 ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่คาดหวังมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
และการผลักดันโครงการปั จจัยพืน้ ฐานขนาดใหญ่ก่อนการเลือกตัง้ 4) คาดการณ์เงินไหลเข้าประเทศไทย หลังจากมีเงินไหลออกอย่างมาก
ในช่ ว งหลายปี ก่ อ นหน้า เนื่ อ งจากประเทศไทยยังอยู่ในช่ ว งต้น ของการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ หลังฟื ้ น ตัว จากสถานการณ์โควิ ด และ

เริ่มเปิ ดเมื อง ขณะที่ตลาดหุ้นไทยมี หุ้นในกลุ่ม Value ในสัดส่วนที่ สูง ซึ่งสอดคล้องกับ การลงทุนในภาวะแนวโน้มอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรเป็ นขาขึน้
สาหรับปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่ตอ้ งติดตาม ได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและความกังวลในการเกิด ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไปพร้อมกัน (Stagflation) จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึน้ กระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภค จึงเป็ นที่จบั ตามอง
ว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายล่าช้าลงกว่าที่นกั ลงทุนคาดการณ์ในช่วงต้นปี 2) การกลายพันธุข์ องไวรัสสายพันธุ์
โอไมครอน รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในปั จจุบนั ต่อไวรัสสายพันธุน์ ี ้ และจานวนผูต้ ิดเชือ้ ในประเทศที่ยังคงสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
จนกระทบแผนการเปิ ดเมืองภายในประเทศและการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 3) ความยืดเยือ้ ของสถานการณ์การสูร้ บระหว่างรัสเซีย
และยูเครน และโอกาสที่จะขยายผลของความขัดแย้งในวงที่กว้างขึน้ รวมถึงมาตรการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่รุนแรงขึน้ และ
มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจจากรัสเซียเอง ซึ่งจะทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และราคาพลังงานอยู่ในระดับที่สงู มากซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อกาไรของบริษัทจดทะเบียนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ตลาดตราสารหนี ้
ภาวะการลงทุนในปี 2565 ปั จจัยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่ ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ระดับที่ควรจะเป็ นอันเนื่องจากปั ญหาคอขวดอุปทาน (supply bottleneck) ซึ่งควรจะค่อยๆคลี่คลายลงเมื่อเวลาผ่านไป และแรงกดดัน
จากปั จจัยด้านราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ดีหากเงินเฟ้อคงอยู่
ในระดับสูงยาวนานเกิ นกว่าที่ควรจะเป็ นจะส่งผลให้ธนาคารกลางออกมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดมากขึน้ เพื่อจัดการกับแรงกดดัน
เงินเฟ้อ รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็ นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BOJ) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อกาหนดทิศทางนโยบายการเงินและดอกเบีย้
ในอนาคตท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และยังคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
สายพันธุโ์ อมิครอน อีกทัง้ จะต้องติดตามความขัดแย้งและผลการเจรจาของประเทศรัสเซียและยูเครนซึ่งหากไม่สามารถตกลงยุติสงคราม
ได้แ ละยัง ยื ด เยื อ้ ต่ อ ไปอาจส่ งผลให้ต ลาดตราสารหนี ้มี ค วามผัน ผวนในระยะสั้น ได้ รวมไปถึ งติ ด ตามเหตุก ารณ์ ค วามไม่ แ น่ น อน
ทางการเมืองซึ่งเป็ นอีกปั จจัยที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีความรุนแรงเกิดขึน้ ก็อาจส่งผลต่อความผันผวนในตลาดตราสารหนีไ้ ด้
เช่นกัน
ตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุน้ ส่วนใหญ่คาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวผันผวน ตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่นโยบาย
การเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึน้ อาจเพิ่มความกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ทัง้ นีป้ ั จจัยสาคัญที่ตอ้ งติดตาม ได้แก่ (1) สถานการณ์
ระหว่างรัสเซียและยูเครน การตอบโต้ของสหรัฐฯ และชาติพัน ธมิตร รวมถึงการยกระดับมาตรการคว่ าบาตรที่ อาจรวมถึงการจากัด
การซือ้ ขายพลังงานกับรัสเซีย (2) การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ที่ตวั เลขผูต้ ิดเชือ้ ใหม่รายวันยังคงสูงต่อเนื่องในหลายประเทศ
ซึ่งอาจนาไปสู่การกลายพันธ์ท่ีรุนแรงขึน้ โดยหลายประเทศหลักยังคงดาเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุม อาทิ อังกฤษประกาศยกเลิก

มาตรการควบคุมทัง้ หมดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม เป็ นต้นไป (3) ปั ญหาห่วงโซ่อปุ ทานที่เกิดขึน้ ในปี 2564 และคาดว่าจะคลี่คลายในปั จจุบนั
และ (4) ทิศทางการดาเนิน นโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศหลัก ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของการเคลื่อนไหวกระแสเงิน
ในโลก โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือนมีนาคม และทยอยปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
รวม 5-6 ครัง้ ในปี 2565 เพื่ อ ลดความกดดัน จากอัต ราเงิน เฟ้ อ ที่ เร่งตัว ขึ น้ รวมถึ งการลดขนาดงบดุล ที่ ค าดว่า จะเริ่ม ในช่ ว งกลางปี
ขณะที่ธนาคารกลางในประเทศอื่น อาทิ ธนาคารกลุ่มรประเทศยุโรป อาจเริ่มปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรกในปลายปี 2565 ทัง้ นีก้ ารปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ที่เร่งตัว อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม และภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระยะต่อไป
บริษั ทขอขอบพระคุณ ท่านผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษั ท บริษั ทถื อเป็ นเป้าหมายสาคัญ ยิ่ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี ้ หากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุ ณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูขอ้ มูลได้ท่เี ว็บไซต์ https://am.kkpfg.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด มีดชั นีชีว้ ดั การต่อต้านคอร์รปั ชั่นในระดับ : ได้รบั การรับรอง
CAC ทัง้ นี ้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปั นผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ท่ี โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com
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ผลการดาเนินงานของกองทุน1
• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดทั่วไป (KKP SG-AA Extra)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

14.85%
25.57%

2.58%
5.61%

3.17%
9.12%

14.85%
25.57%

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 928,804,165.35 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0377 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
6.83%
N/A
N/A
11.38%

8.27%

9.18%

8.70%

8.27%

N/A

N/A

N/A

12.57%

8.00%

9.74%

8.51%

8.00%

N/A

N/A

N/A

13.85%

2559

2560

1 ปี 2

3 ปี 2

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555

2556

2557

2558

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.91%
2.84%
14.85%
3,6
ตัวชีว้ ดั
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.07%
2.54%
25.57%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.17%
18.80%
8.27%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.37%
21.00%
8.00%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ นดังนี ้
(1.) 14.2% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
(2.) 63.8% ดัช นี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(3.) 1% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(4.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(5.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย)
(6.) 2% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(7.) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index
(8.) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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(9.) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(10.) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(11.) 2.5% ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(12.) 4% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
หากกองทุน รวมมี ผลการดาเนิ น งานตั้งแต่ วัน ที่ จดทะเบียนทรัพ ย์สิน กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ดเสนอขายชนิ ดหน่ วยลงทุน ไม่ ครบ 1 ปี ป ฏิ ทิ น จะแสดงผล
การดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุ ดท้ายของ
ปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่ีเลิกกองทุนไม่ ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี ปฏิทิน
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6
Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not
be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such.
Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information.
MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively,
the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness,
timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including,
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised
contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as
those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty
or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or
strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial
products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2562
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดเพือ่ การออม (KKP SG-AA Extra-SSF)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนรวม
ตัวชีว้ ดั 3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั 2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

14.83%
25.57%

2.58%
5.61%

3.18%
9.12%

14.83%
25.57%

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 33,140,941.86 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.0435 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
17.22%
N/A
N/A
23.13%

8.27%

9.18%

8.70%

8.27%

N/A

N/A

N/A

9.16%

8.00%

9.74%

8.51%

8.00%

N/A

N/A

N/A

9.53%

2559

2560

1 ปี 2

3 ปี 2

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%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
12.15%
14.83%
3,6
ตัวชีว้ ดั
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.90%
25.57%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.51%
8.27%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.68%
8.00%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ นดังนี ้
(1.) 14.2% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
(2.) 63.8% ดัช นี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ ปรับ ด้ว ยต้น ทุ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(3.) 1% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(4.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(5.) 1% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ ไป ของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย)
(6.) 2% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(7.) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index
(8.) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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(9.) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(10.) 1.5% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(11.) 2.5% ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(12.) 4% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
หากกองทุน รวมมี ผ ลการด าเนิ น งานตั้งแต่ วัน ที่ จดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ วยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปี ป ฏิ ทิ น จะแสดงผล
การดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตัง้ แต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุ ดท้ายของ
ปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุ ดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี ปฏิทิน
ก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
6
Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not
be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such.
Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The
MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information.
MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively,
the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness,
timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including,
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised
contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as
those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty
or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or
strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial
products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2562 (เปิ ดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• รายละเอียดการลงทุน

15

16

17

18

• รายละเอียดการกู้ยมื เงินและการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
-

ไม่มี –

19

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

20

• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ส่ี ัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
-

ไม่มี -

• รายงานสรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน

21

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ทีก่ องทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว

22

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
้
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
AAA อัน ดั บ เครดิ ต สู ง สุด มี ค วามเสี่ ย งต่ า ที่ สุด ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถใน T1 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจาก
ระดับ ดี มาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี ้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ที่ ดี ก ว่ า อั น ดั บ เครดิ ต ในระดั บ อื่ น ผู้ อ อกตราสารที่ ไ ด้ รับ อั น ดั บ เครดิ ต
AA
มี ค วามเสี่ ย งต่ ามาก ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ค วามสามารถในการช าระดอกเบี ย้ และ
ในระดั บ ดั ง กล่ า วซึ่ ง มี เ ครื่ อ งหมาย “ + ” ด้ ว ยจะได้ รับ ความคุ้ ม ครอง
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ
ด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
T2 ผู้อ อกตราสารหนี ้มี ส ถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็ งแกร่ง
A
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ ยและ
ในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ
คื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์สู ง แต่ อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ T3 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
T4 ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่คอ่ นข้างอ่อนแอ
BBB มี ค วาม เสี่ ย งใน ระดั บ ป าน ก ล าง ผู้ อ อ ก ต ราส ารห นี ้ มี ค วาม ส าม ารถ ใน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จดั โดย Tris Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี ้
การช าระดอกเบี ้ย และคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ ท่ี เ พี ย งพ อ แต่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารโดย
การเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนีจ้ ากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตรา
ความสามารถในการช าระหนี ้อ่ อ นแอลงเมื่ อ เทีย บกับ อัน ดับ เครดิ ต ที่ อ ยู่ในระดับ ต่างประเทศ
สูงกว่า
นอกจากนี ้ Tris Rating ยั ง ก าหนด “แนวโน้ ม อั น ดั บ เครดิ ต ” (Rating
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และ Outlook) เพื่ อ สะท้ อ นความเป็ นไปได้ข องการเปลี่ ย นแปลงอั น ดั บ เครดิ ต ของ
คื น เงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ ต่ า กว่ า ระดั บ ปานกลาง และจะได้ รั บ ผลกระทบจาก ผู้อ อกตราสารในระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดย Tris Rating จะพิ จ ารณาถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ท่ไี ม่เพียงพอ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ ทั้งนี ้
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถ
และคื น เงิ น ต้น ในเกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือ ความตั้ง ใจใน ในการช าระหนี ข้ องหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้ม อัน ดับ เครดิ ต แบ่ งออกเป็ น 4 ระดับ
การช าระหนี ้ได้ต ามการเปลี่ ย นแปลงของสถานกาณ์ ท างธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และ ได้แก่
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีส้ ูงที่สุด ผูอ้ อกตราสารหนี ไ้ ม่มีความสามารถใน
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
การชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัด เจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
เอื ้ อ อ านวยทางธุ ร กิ จ เศรษ ฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ อย่ า งมากจึ ง จะมี
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง
ความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้
หรือไม่เปลี่ยนแปลง
D
เป็ นระดั บ ที่ อ ยู่ ใ นสภาวะผิ ด นั ด ช าระหนี ้ โดยผู้ อ อกตราสารหนี ้ ไ ม่ ส ามารถ
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อั น ดั บ เครดิ ต จาก AA ถึ ง C อาจมี เครื่ อ งหมาย (+) หรื อ ลบ (-) ต่ อ ท้ า ยเพื่ อ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึ งระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ขั้น สูงสุด ของอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ F1 (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถขั้น สูงสุด ในการช าระหนี ้ต ามเงื่อ นไขของตราสารตรงตาม
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้
ก าหนดเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ๆ ในประเทศไทยภายใต้
จะมอบให้กับ อันดับ ความน่าเชื่ อถื อที่มีความเสี่ย ง “น้อ ยที่สุด ” เมื่อ
อันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด”
เปรีย บเที ย บกับ ผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่ น ในประเทศไทย และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกัน
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณี ท่ีมีระดับความน่าเชื่ อถื อสูง
โดยรัฐบาล
เป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสาร F2 (tha) แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่อ นไขทางการเงิน ตามก าหนดเวลา
ห รื อ ต ราส ารอื่ น ใน ป ระเท ศ โด ย ระดั บ ค วาม น่ าเชื่ อ ถื อ ข อ ง
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี
ตราสารทางการเงินขัน้ นีต้ ่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั
ระดั บ ของความน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ อ าจเที ย บเท่ า กั บ กรณี ท่ี ไ ด้รับ การจั ด อั น ดั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
ความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
BBB (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้น ปานกลางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไปได้มากกว่า
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ สภาพทางเศรษฐกิ จ จะมี
อย่ า งไรก็ ดี ความสามารถในการช าระหนี ้ดัง กล่ า วจะมี ค วามไม่ แ น่ น อนมากขึ น้ ไปตาม
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ไ้ ด้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สงู กว่า
ของตราสารทางการเงิ น เหล่ า นี ้ ม ากกว่ า ตราสารหนี ้ อ่ื น ที่ ไ ด้ รับ B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
ที่ ไ ม่ แ น่ น อนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารอื่ น ในประเทศไทย ความสามารถใน
BB (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ค่ อ นข้ า งต่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
การชาระหนีด้ ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสาร
ในทางลบระยะสัน้
เหล่ า นี ้ภ ายในประเทศนั้น ๆ มี ค วามไม่ แ น่ น อนในระดับ หนึ่ ง และ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ค ว าม ส า ม า รถ ใน ก า รช า ระ ห นี ้ คื น ต า ม ก า ห น ด เว ล า จ ะ มี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิ
ความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้อ ผู ก พั น ทางการเงิ น ขึ น้ อยู่ กั บ สภาวะที่ เอื ้อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และสภาพการณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่าอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
กับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ่ืน ๆ ในประเทศไทยการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ่ไี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
ตราสารหนี แ้ ละข้อ ผูก พันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบัน แต่
ความมั่ น คงยั ง จ ากั ด อยู่ ใ นระดั บ หนึ่ ง เท่ า นั้ น และความสามารถ หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ในการชาระหนีต้ ามกาหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถ ไทย
เครื่องบ่งชีพ้ ิ เศษสาหรับ ประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับ ความน่าเชื่ อถื อทุก
ในการช าระหนี ้ต ามก าหนดอย่ างต่ อ เนื่ อ งนั้น ไม่ แ น่ น อนขึน้ อยู่กับ
ระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”
สภาวะที่เอือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
ั ลักษณ์
แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขัน้ หลัก ทัง้ นี ้ จะไม่มีการระบุสญ
ผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทยความสามารถ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
ั ลักษณ์ตอ่ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ในการปฏิ บัติ ต ามข้อ ผู ก พั น ทางการเงิน ขึ น้ อยู่ กั บ สภาวะที่ เอื อ้ ต่ อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญ
ความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สั ญ ญาณการปรับ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Rating Watch) : สั ญ ญาณการปรับ อั น ดั บ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ตราสารหนีซ้ ง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปั จจุบนั
ความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น
“สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชี ้
แนวโน้ ม ในการปรับ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ต่ า ลง หรื อ “สั ญ ญาณวิ วั ฒ น์ ” ในกรณี ที่ อั น ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อาจจะได้ รับ การปรับ ขึ ้น ปรับ ลงหรื อ คงที่ โ ดยปกติ สั ญ ญาณการปรับ อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สดุ ที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอยู่ในกลุม่ ที่มพี ืน้ ฐานที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่สี ร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนีม้ าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่เี กิดการผิดสัญญาชาระหนีข้ นึ ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีต้ งั้ แต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนัน้
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สาหรับรอบบัญชี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกองทุน

27

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุ ปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
• กรณีทบี่ ริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทัง้ เหตุผล
- กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (“KKP SG-AA Extra FUND”) มีการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเป็ นการลงทุนในกองทุนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเกิน 1 ทอด
ข้อเท็จจริงและสาเหตุของการกระทาผิด
o ในเดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2564 บริษั ทได้ดาเนิ นการลงทุน เพื่ อ Enhance Return ให้กองทุน รวมกลุ่ม SG-AA จานวน 3
กองทุน โดยลงทุน ในกองทุน เปิ ด เคเคพี Global Thematic Opportunities Hedged (“KKP G-THEME-H”) ซึ่ง เป็ น
กองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
o ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่ง
รวมถึงกองทุน KKP G-THEME-H ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึน้ โดยเปลี่ ย นจากการลงทุน ในตราสารหนี /้ เงิน ฝาก
โดยตรง เป็ นการลงทุนผ่านกองทุนรวมตลาดเงินภายใต้การจัดการ ได้แก่ กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (“KKP MP”)
เป็ นเหตุให้เกิดกรณีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเกิน 1 ทอด

ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความผิด
o บริษัทขอเรียนว่า การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการในทอดที่ 2 ที่เกิดขึน้ เป็ นการลงทุนเพื่อปรับปรุงการบริหาร
สภาพคล่องของกองทุนให้ดีย่งิ ขึน้ การลงทุนผ่าน KKP MP เมื่อเปรียบเทียบจะช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ดีกว่า
การลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ที่จะได้รบั ผลกระทบของ Bid/Ask Spread เมื่อมีการซือ้ ขายตามสภาพคล่องที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ การลงทุนผ่าน KKP MP มิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆ แก่กองทุน ประกอบกับบริษัทมิได้คิด
ค่าธรรมเนียมซา้ ซ้อนในทุกทอดของการลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.84 เท่า
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• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นศูนย์ในกรณีทผ่ี ู้ออกตราสารหนีห้ รือ
ลูกหนีแ้ ห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการรับชาระหนีด้ ้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด
-

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ที่ https://am.kkpfg.com

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
-

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ไม่ มี บุค คลหรือ กลุ่ม บุค คลใดถื อ หน่ วยลงทุน เกิ น ข้อ จ ากัด การถื อ หน่ วยลงทุน ผู้ล งทุน สามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุ คคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการที่ https://am.kkpfg.com
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• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของกองทุน

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ี บริษัทจัดการ โดยตรง หรือ เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
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สรุ ปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน
สาหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เรื่อง
รายละเอียด
การลงทุน
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และอัตราส่วนการ
ลงทุ น เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน.
20/2562 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12)
1. แก้ ไ ขการลงทุ น ใน ตราสารทางการเงิ น ทั่ วไป เป็ น ตราสาร TS
(transferable securities)
2. เพิ่ ม เติ ม การลงทุน และอัต ราส่ วนการลงทุน ใน หน่ วย CIS ที่ มี ก ารจด
ทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดซือ้
ขายหลั ก ทรัพ ย์ต่ า งประเทศที่ เป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกับตราสาร
TS (transferable securities)
3. เพิ่มเติมการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนใน หน่วย private equity ซึ่ง
ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องตราสารเช่ น เดี ย วกั บ ตราสาร TS (transferable
securities) (เฉพาะกองทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก)
4. แก้ไขเกณฑ์ก ารแจ้ง มูล ค่ า ยุติ ธ รรมและเกณฑ์อัต ราส่ ว นการลงทุน ที่
ค านวณตามประเภททรัพ ย์สิ น (product limit) ของ structured note
(SN) (เฉพาะกองทุนที่มีการลงทุนใน SN)
ข้อจากัดการถือหน่วย
โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ดังนี ้
ลงทุน
• ยกเลิกการจากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็ นบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน
• ยกเลิกการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิก
การจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เช่น ยกเลิกการจากัดการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และแก้ไข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัด รวมทัง้ ยกเลิกการจากัดสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปั นผล เป็ นต้น
แก้ไขรายละเอียดโครงการ แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่ อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงาน
กองทุน เพื่อให้เป็ นไปตาม คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง
ประกาศสานักงาน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทได้แก้ไขรายละเอียด
คณะกรรมการกากับ
โครงการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
หลักทรัพย์และตลาด
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25 มกราคม 2564
เป็ นต้นไป

20 พฤษภาคม 2564
เป็ นต้นไป

22 กันยายน 2564
เป็ นต้นไป

เรื่อง
หลักทรัพย์
ดัชนีชีว้ ดั /อ้างอิง
(Benchmark)

รายละเอียด

วันทีม่ ีผล

แก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชีว้ ดั /อ้างอิง (“Benchmark”) เพื่อให้ 1 ตุลาคม 2564
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset เป็ นต้นไป
Allocation : SAA) ของที่ ป รึก ษาการลงทุ น ของกองทุ น รวมถึ ง ปรับ ปรุ ง
Benchmark อื่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการลงทุ น และแก้ ไ ขชื่ อ บาง
Benchmark ให้ส อดคล้อ งกั บ การเปลี่ ย นชื่ อ ของดัช นี โดยสรุ ป ประเด็ น
สาคัญดังนี ้
1. ปรับ ลดน ้าหนัก ส่ ว นประกอบของ Benchmark ในส่ วนตราสารทุน ใน
ประเทศ และเพิ่มนา้ หนักตราสารทุนต่างประเทศ
2. แก้ไข Benchmark สาหรับการลงทุนตราสารทุนในประเทศ จาก ดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็ น ดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
3. ปรับลดนา้ หนักส่วนประกอบของ Benchmark สาหรับการลงทุนในตรา
สารหนี ้ท่ี มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment
Grade) ต่างประเทศ และเพิ่ม Benchmark สาหรับการลงทุนในตราสาร
หนีภ้ าครัฐและตราสารหนีภ้ าคเอกชนในประเทศ
4. แก้ไขชื่อ Benchmark ดังนี ้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของดัชนีใน
Bloomberg
1) Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN
INDEX VALUE Hedged USD เป็ น Bloomberg GLOBAL
AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
2) Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index
Value Hedged USD เป็ น Bloomberg Global High Yield Total
Return Index Value Hedged USD
5. ปรับ ลดน ้า หนัก ส่ ว นประกอบของ Benchmark ส าหรับ การลงทุ น ใน
กอ งทุ น รวม อ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะก องท รั ส ต์ เ พื่ อก ารลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT) ในประเทศ และการลงทุนในทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ต่างประเทศ
6. แก้ ไ ข Benchmark ส าหรั บ การลงทุ น ในทรั ส ต์ เ พื่ อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในประเทศสิงคโปร์ เป็ น ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก
7. เพิ่ ม Benchmark ส าหรับ การลงทุน ในกองทุน รวมโครงสร้า งพื ้น ฐาน
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(Infrastructure Fund) ทั่วโลก
8. ปรับ ลดน ้า หนัก ส่ ว นประกอบของ Benchmark ส าหรับ การลงทุ น ใน
สิ น ค้า โภคภั ณ ฑ์ (Commodity) และเพิ่ ม น ้า หนั ก ส่ ว นประกอบของ
Benchmark สาหรับการลงทุนในทองคา
9. แก้ไขชื่อ ดัชนี ราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เป็ น ดัช นี ราคาทองค าในสกุล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ (LBMA Gold Price
PM) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปั จจุบนั
10. แก้ไ ข Benchmark เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ แผนการลงทุ น ของกองทุ น
รวมถึงสะท้อนถึงต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับ การลงทุน ในตราสาทุน สิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ (Commodity) ทองค า
ต่างประเทศ จากเดิม ที่ ระบุว่า ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ น สกุลบาท ณ วัน ที่ คานวณผลตอบแทน เป็ น ปรับ ด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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