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กองทุ น เปิ ด เคเคพี โกลบอล อิ น ฟราสตรั ค เจอร์ อิ ค วิ ต ี ้ เฮดจ์
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รายงานรอบระยะเวลาบั ญ ชี
1 มี น าคม 2564 - 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565

สาส์นบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษั ท หลั กทรัพ ย์จั ดการกองทุ น เกีย รติ นาคิน ภัท ร จ ากั ด (บริ ษัท ) ขอเรีย นให้ท่ านทราบว่า กองทุ นเปิด เคเคพี โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND–HEDGED : KKP GINFRQEQ-H FUND) ได้ดาเนินการ
มาครบรอบระยะเวลาบัญ ชี 12 เดื อน ตั้ง แต่ 1 มี นาคม 2564 ถึงวั นที่ 28 กุม ภาพั นธ์ 2565 บริ ษัทจึง ขอนาส่งรายงานรอบระยะเวลา
ดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP GINFRQEQ-H มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่า กับ 1,745.94 ล้านบาท คิด เป็นมูลค่ า
ทรั พย์ สิ นสุ ท ธิต่ อ หน่ว ยลงทุน เท่า กับ 14.0461 บาท โดยผลการด าเนิ น งานย้อ นหลัง 12 เดือ น เพิ่ ม ขึ ้นร้ อยละ 18.79 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึนร้
้ อยละ 12.71
กองทุน KKP GINFRQEQ-H-F มีมู ลค่ าทรัพย์ สิน สุทธิ ณ วันที่ 28 กุ มภาพัน ธ์ 2565 เท่ากั บ 3.61 ล้านบาท คิ ดเป็ นมู ลค่ า
ทรั พย์ สิ นสุ ท ธิต่ อ หน่ว ยลงทุน เท่า กั บ 14.1815 บาท โดยผลการด าเนิน งานย้ อนหลัง 12 เดื อน เพิ่ม ขึ ้น ร้อ ยละ 19.93 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานเพิ่มขึนร้
้ อยละ 12.71
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานคือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return Index ปรับด้ว ย
ต้น ทุ นการป้ อ งกั นความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ย น เพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล เงิ นบาท ณ วั นที่ ค านวณผลตอบแทน 95%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 5%
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ในรอบระยะเวลาบั ญชี ตั้งแต่ 1 มีน าคม 2564 ถึ งวัน ที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2565 ตลาดหุ้น ต่างประเทศเคลื่อนไหวในทิศ ทาง
ที่เป็ นขาขึ ้น โดยปรับ ตัว เพิ่ม ขึน้ ในเดื อน กุ มภาพั นธ์ และ มีน าคม 2564 หลั งนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ
ส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงใช้นโยบายผ่อ นคลายทางการเงินต่อไป เพื่ อสร้างความมั่น ใจว่าการฟื ้นตั วทางเศรษฐกิ จ
จะมีความแข็ งแกร่ งมากที่ สุดเท่ าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนั้นรัฐ สภาสหรัฐฯ ได้อนุ มัติมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ วงเงิน 1.9 ล้ านล้า น
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมีการแจกเช็ คเงินสดให้ค นอเมริ กันที่เ ข้าเกณฑ์คนละ 1,400 ดอลลาร์ส หรัฐ และการให้สวั สดิการว่างงานพิเศษ
300 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อสัปดาห์ จนถึงวันที่ 6 กันยายน ขณะที่สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศที่มกี ารกระจายวัคซีน COVID-19 ในประเทศรวดเร็ ว
ช่วยหนุนให้สามารถผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ได้อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจฟื ้นตัวเร็วกว่าคาด จนต้องมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์
การเติบ โตของ GDP ปีนี้ขนึ ้ เป็นร้อยละ 6.5 จากเดิม ที่คาดการณ์ไว้ที่ ร้อยละ 4.2 ด้านตลาดหุ้ นประเทศเกิดใหม่ปรับ เพิ่มขึน้ น้อยกว่ า
ภูมิภ าคอื่น นาโดยไต้ หวั นและเกาหลีใต้ เป็ นผลจากสถานการณ์ ขาดแคลนชิป เซมิ คอนดั กเตอร์ หลั งการหยุด การผลิ ตในช่ว งต้ น
ของการระบาด COVID-19 สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึน้ ของคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ซึ่งไต้ห วั นและ
เกาหลีใต้ เป็นฐานการผลิตใหญ่ของอุปกรณ์ดงั กล่าว

ไตรมาส 2 ปี 2564 ตลาดหุ้ น ทั่ว โลกปรับ ตั วเพิ่ม ขึน้ อย่า งต่ อเนื่อ ง โดยตลาดหุ้น สหรัฐ ฯ ปรั บเพิ่ม ขึ ้นมากกว่า ตลาดอื่ น
จากผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริษั ทจดทะเบี ยนในดัชนี ที่ส่ว นใหญ่ออกมาแข็งแกร่ง และมีการบรรลุ ข้อตกลงมาตรการใช้จ่า ย
ด้า นโครงสร้า งพื้ น ฐานระหว่ างวุฒิ ส ภาและประธานาธิบ ดี โจ ไบเดน วงเงิ น 5.79 แสนล้ านดอลลาร์ ซึ่ ง เป็ นงบประมาณส าหรั บ
โครงการสร้า งถนน สะพาน ทางรถไฟ โครงสร้างพื้ นฐานส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า อิน เทอร์เน็ต ความเร็วสู ง เป็ นต้ น ด้ านดั ชนี ตลาดหุ้ น
ประเทศเกิดใหม่ปรับเพิ่มขึ ้นในทิศทางเดียวกัน โดยภาวการณ์ขาดแคลนชิปทั่ว โลกที่ต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการสูง เป็นปัจจัยบวก
ต่อเศรษฐกิจ ของสองประเทศหลักในกลุ่มคือไต้ หวันและเกาหลีใต้ ที่มีก ารส่งออกเซมิ คอนดักเตอร์เป็นธุรกิจ ที่สาคัญ โดยยอดส่งออก
ของไต้หวันในเดือน พฤษภาคม ขยายตัวถึงร้อยละ 34.50 เมื่อเทียบกับ ปีก่อนหน้า และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกั น
ขยายตัวร้อยละ 16.51 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ยอดส่งออกสินค้าเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ อาทิ เซมิ ค อนดัก เตอร์
จอแสดงผล และโทรศัพท์มือถือ มีการขยายตัวในทิศทางเดียวกัน
ไตรมาส 3 ปี 2564 ตลาดหุ้น สหรัฐฯ ปรับ ตัวเพิ่มขึ ้นเล็ กน้ อย โดยปรับ ตัวเพิ่มขึ ้นในเดือ น กรกฎาคม และเดื อน สิงหาคม
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนที่ ออกมาดีก ว่ าที่ ตลาดคาด มี ก าไรรวมออกมาดีก ว่ าคาดถึ งร้อ ยละ 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 รวมถึงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นตลาดแรงงาน
ยังห่างไกลจากจุดทีเ่ รียกว่าการจ้างงานเต็มอัตราพอสมควร แต่ในเดือน กันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่องการปรับขึน้ ภาษี
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนีซ้ ึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทาให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผิดนัดชาระหนี้ ประกอบกั บ ระดั บ เงิน เฟ้ อ
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุน้ ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึนเล็
้ กน้อยเช่นกัน โดยในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม ตลาดยังสามารถปรับ ตั ว
ขึน้ ได้ หลัง จากธนาคารกลางสหภาพยุโ รปมี การปรั บเป้าหมายเงิ นเฟ้ อเป็น แบบสมมาตรที่ ร้อ ยละ 2.0 ตี ความได้ว่ าธนาคารกลาง
สหภาพยุโรปสามารถยอมให้เงิ นเฟ้ อขึ ้นสู งเกิน ร้อ ยละ 2.0 ได้ บ้า งในบางช่ว งเวลา จากเดิม ที่ก าหนดไว้ต่า กว่า หรือ ใกล้ร้อ ยละ 2.0
สะท้ อนถึงความตั้ งใจที่จ ะใช้ นโยบายการเงิ นที่ ผ่อ นคลายต่อ ไปเป็น ระยะเวลานาน ขณะที่การประกาศผลประกอบการของบริษั ท
จดทะเบียนไตรมาส 2 ที่แข็ง แกร่งช่วยหนุนตลาดให้ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส ตลาดปรับตัวลงแรง หลังนักลงทุน
วิตกเกี่ ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก จากความกดดั นปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอัต ราเงิน เฟ้อของประเทศที่ใ ช้สกุล เงินยูโ ร
คงอยู่ในระดับสู งต่อเนื่อง ในเดือน กันยายน อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 3.4 สูงสุดในรอบ 13 ปี สาหรับตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่
ปรับลดลงในไตรมาสที่ 3 โดยดัชนี CSI 300 ของจี นปรับตั วลดลงถึงร้อ ยละ 6.9 หลัง ทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุ มธุรกิ จต่าง ๆ
ตามแนวทาง Common Prosperity อาทิ การพิจารณาให้สถาบั นกวดวิชาเป็น องค์กรไม่แสวงหากาไร เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในจีน ซึ่งอาจนาไปสู่ก ารถอดถอนหุ้นกลุ่มสถาบัน การศึ กษาทั้งหมดออกจากตลาดหลั กทรัพ ย์ และการบังคับ ใช้มาตรการที่เข้ มงวด
ต่อ บริษั ท เทคโนโลยี ในประเด็ นการผู ก ขาดและการเก็บ ข้ อมู ล ส่ว นบุค คล ท าให้ ราคาหุ้ นในกลุ่ มธุร กิจ ที่ เกี่ ย วข้ อ งปรับ ตั วลดลง
อย่า งมีนั ยสาคัญ นอกจากนี้ยั งมีปั ญหาการขาดแคลนพลั งงานซึ่ง ส่งผลกระทบต่อธุ รกิจ ที่ต้ องใช้พลั งงานมาก อาทิ การผลิต เหล็ ก
อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็นต้น
ตลาดหุ้ นหลั กส่ วนใหญ่ ปรับ ตัว ขึน้ ต่อเนื่องในไตรมาส 4 แม้ใ นช่ว งปลายเดือ น พฤศจิกายน จะมี ความกั งวลหลั งการพบ
ไวรั ส COVID-19 สายพั นธุ์ โอมิ ค รอน แต่เ มื่อ มีวิ จัย ในเวลาต่ อมาว่ า ผู้ที่ ได้ รับ เชื้อ ไวรัส สายพั นธุ์ โอมิ ค รอนมี อาการเจ็ บป่ วยรุน แรง
และมีอัตราการเสียชีวิต ต่ากว่าเมื่ อเทียบกับสายพันธุ์ก่อ นหน้า นักลงทุน ส่วนใหญ่คลายกั งวล ส่งผลให้ตลาดหุ้ นสามารถปรับตัวขึน้ ได้
ต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึน้ มากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่

ที่ออกมาดีก ว่าคาด ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืน ยันว่าจะไม่มี การใช้ มาตรการควบคุม การระบาด COVID-19 ที่เ ข้มงวด
เหมือนกับที่เคยเกิดขึน้ ในเดือน มีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนีข้ องรั ฐ บาลกลางอี ก 2.5
ล้านล้า นดอลลาร์ ซึ่ งคาดว่ าจะช่ว ยให้รัฐบาลสหรั ฐสามารถจ่า ยหนี้ด อกเบี้ย พัน ธบั ตรได้จ นถึ งปี 2566 ด้ านธนาคารกลางสหรัฐ ฯ
มี ม ติ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย และได้ ป ระกาศเพิ่ ม การปรั บ ลดวงเงิ น ในโครงการซื้ อพั นธบั ต รตามมาตรการผ่อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณ
เป็นเดือนละ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อพันธบัตรจะยุติลงในเดือ น มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโ รปปรับขึน้ จากผลประกอบการ
ไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดต่อเนือ่ ง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงดาเนินนโยบายทีส่ นับสนุน
การเติบ โตของเศรษฐกิ จ ต่อ ไป โดยจะปรั บเพิ่ มวงเงิน การซื้ อพั น ธบั ต รภายใต้โ ครงการ Asset Purchase Programme จากเดิ ม
2 หมื่นล้านยูโรต่อเดื อนเป็น 4 หมื่นล้านยู โรต่อเดือน ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่ อชดเชยกับการซื้อพั น ธบัตรในโครงการ Pandemic
Emergency Purchase Programme ที่จะสิ้นสุดลงในเดือน มีนาคม 2565 ด้านดัชนีตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4
โดยดัช นี KOSPI ของเกาหลีใต้ ปรับตั วลดลงร้อยละ 3.0 หลัง จากธนาคารกลางเกาหลีใต้ป รับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25
ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน เพื่อลดการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและหนี้สินภาคครัวเรือน หลังดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ตุลาคม เพิ่ม ขึ ้น
ถึงร้อ ยละ 3.2 เมื่ อเที ยบกับ ปีก่อ นหน้ า และคาดว่าจะอยู่ใ นระดั บสูง อย่างต่อเนื่ องในเดือ น พฤศจิก ายน และ ธันวาคม นอกจากนั้ น
ยัง คงถู กกดดัน จากหนี้สิ น ภาคครัว เรือ น ณ สิ้ น เดื อน กั น ยายน ที่อ ยู่ ในระดั บสู ง สุด เป็ น ประวั ติ การณ์ ที่ 1,844.9 ล้ า นล้ า นวอน
(1.58 ล้ า นล้ า น ดอลลาร์ ) ส าหรั บ ดั ช นี TAIEX ของไต้ ห วั น ปรับ ตั ว เพิ่ มขึ ้น จากตั ว เลขเศรษฐกิ จ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ทั้ ง การส่ ง ออ ก
ในเดื อน พฤศจิ กายน ที่ ปรั บตั วเพิ่ มขึน้ ร้อ ยละ 30.2 เมื่อเทีย บกับ ปีก่ อนหน้า ซึ่ง มากกว่ าการคาดการณ์ ของตลาดที่ร้อ ยละ 23.05
โดยส่ว นใหญ่ มาจากสินค้า อิเล็กทรอนิก ส์ และดั ชนี PMI ภาคการผลิตที่ ยังบ่ง ชี้ถึงการขยายตัวอย่า งต่อเนื่ อง โดยปรับ ตัวเพิ่ม ขึน้ เป็ น
55.5 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน
แต่ ใ นเดื อ น มกราคม และ กุม ภาพั น ธ์ 2565 ตลาดหุ้ น ทั่ ว โลกปรั บ ตั วลดลงจากความกั ง วลที่ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ
มีแนวโน้มปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด รวมถึงอาจลดขนาดงบดุล (QT) ผ่านการยุติการเข้าซื้อคืนตราสารหนี้ที่ครบกาหนดอายุ
เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึน้ ทั้งนี้ยังไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนถึงรายละเอียดว่าจะเริ่ มต้นลด
เมื่อ ไหร่ และในอัตรามากน้ อยแค่ ไหน อีก ทั้ง กลุ่ม ตลาดเกิด ใหม่ ปรั บตั วลดลงเช่น กัน นาโดยหุ้น กลุ่ม การศึก ษาจีน ที่ป รับตั วลงมา
อยู่ที่ร ะดับต่ าสุด นับตั้ง แต่ปี 2558 หลัง จากกระทรวงศึก ษาธิก ารระบุ ว่า ไม่ให้บ ริษัทการศึก ษาจี นจัดตั้ งบริษั ทตัว แทนนอกประเทศ
ส่ง ผลให้ บ ริษั ท จี น ไม่ ส ามารถเสนอขายหุ้ น ในต่ า งประเทศได้ ทั้ ง ยัง มี แ นวโน้ม ที่ จ ะออกข้ อก าหนดเพิ่ม เติ มเกี่ ยวกั บ สิน ทรั พ ย์
ของสถาบันการศึกษา การควบรวมกิจการ และการขึน้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา นอกจากนั้นกระทรวงคมนาคมของจีนได้เรี ย กผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แพลตฟอร์มขนส่งสินค้าชั้นนา 4 รายเข้าพบ หลังพนักงานขั บรถของบริษัท ดัง กล่าวออกมาเรียกร้องเกี่ย วกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หลายอย่างของเจ้าของบริษั ท ถือ เป็น สัญญาณบ่ งชี้ว่า จีน ยั งคงเดินหน้าตรวจสอบอุต สาหกรรมเทคโนโลยีข นาดใหญ่ข องประเทศ
อย่า งต่ อเนื่ อง ด้า นตลาดหุ้น เกาหลี ปรับ ตัว ลงหลัง ธนาคารกลางเกาหลี ใต้ป รับ ขึน้ อัต ราดอกเบี้ย นโยบายต่ อเนื่ องอีกร้ อยละ 0.25
สู่ระดับร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพื่อลดผลกระทบการเพิ่มขึน้ ของเงินเฟ้อที่มแี นวโน้มสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที่ระดับร้อยละ 2.0 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
เนื่องจากจานวนผู้ตดิ เชื้อยังคงเพิ่มสูงขึน้
กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure
Equity Fund ซึ่งมีนโยบายเน้น ลงทุนในตราสารทุ นของบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในภูมิภ าคต่าง ๆ
ทั่วโลก กองทุนหลักมีสัดส่ว นลงทุนรายภูมิภาค ได้แก่ ยุโรป 50.4% สหรัฐฯ 19.9% อังกฤษ 19.2% เอเชียแปซิฟิคไม่รวมญี่ป่ นุ 10.6%

สัดส่วนรายอุตสาหกรรม ได้แก่ Utilities 51.4% Industrials 36.2% Energy 8.5% Telecommunications 3.9% (ข้อมูลตาม Factsheet
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565) ผู้จัดการกองทุนหลัก เน้นสัดส่วนลงทุนในหุ้นยุโรปและอังกฤษ และญี่ป่ นุ โดยมีน้าหนั กที่น้อยกว่าดัชนีชี้วั ด
ในส่วนของสหรัฐฯ พอร์ตลงทุน ผสมกันระหว่างกลุ่มทีไ่ ม่ผันผวนตามเศรษฐกิจอย่างกลุ่มสาธารณูปโภค บริษัทผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตหรือขนส่ ง
ก๊าซ บริ ษัท บาบั ดน้ าเสี ย ซึ่ งเป็ นกลุ่ม ที่ส ามารถผลิต กระแสเงิน สดได้อ ย่างสม่ าเสมอ ขณะเดี ยวกันแบ่ง น้าหนัก ลงทุน อีกส่ วนหนึ่ ง
ไปกับกลุ่มที่ผันผวนตามเศรษฐกิจที่จะเป็นส่วนสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตลงทุน เช่น หุ้นรับสัมปทานใน Toll-road, Airport หุ้นกลุ่มขนส่ง
อย่ า ง US Railroad ซึ่ ง ช่ ว งที่ ผ่ า นมาได้ รับ ผลกระทบเชิ ง บวกจากการเปิ ด เมื อ งของยุ โ รปและสหรั ฐฯ หลั งการกระจายวั ค ซี น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดขี นึ ้
แนวโน้มการลงทุน
ดัชนีหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน เนื่องจากนโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึนอาจเพิ
้
่มความกดดันต่อ
การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง หลังอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมื อ ง
ระหว่า งรั สเซี ยและยูเ ครนที่ เข้ ามากดดั นตลาดในระยะสั้ นถึ งกลาง ทั้ งนี้ ตลาดลงทุ นยั งมี ปัจ จัย สนั บสนุ นจาก แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ
ที่ทยอยฟื ้นตัว หลังการเปิดเมือง และการเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของวั ค ซีน ในปั จ จุบั น
ยังรั บมื อกั บสายพั น ธ์ใหม่ข องไวรั สได้ แม้จ ะยัง มีก ารติด เชื้อ ใหม่แ ต่อั ตราการใช้ โรงพยาบาลและอัต ราการเสี ยชีวิ ตยั งค่ อนข้า งต่ า
ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัค ซีนสูง การกระจายวัคซี นที่ทั่วถึ งมากขึ ้ นช่วยให้ การเดิน ทางรวมถึงกลั บมาใช้ชี วิตได้ เ สมือนภาวะปกติมากขึ ้น
รวมถึงรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีแนวโน้มจะผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหม่อีกครั้งมูลค่าราว 2-4 ล้านล้า น
ดอลลาร์ส หรัฐ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐาน ขณะที่ ความกังวลในเรื่องการขึ ้นภาษีน่า จะมี การเจรจาให้ป รับอย่างค่ อยเป็นค่ อยไป
นอกจากนี้ ในปี 2565-2566 บริ ษัท จดทะเบีย นที่ อยู่ใ นดั ชนี MSCI AC World คาดว่าจะสามารถสร้า งกาไรเติบ โต ร้อยละ 6 และ8
ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ ปั จจั ย ส าคั ญ ที่ ต้ อ งติด ตาม ได้ แ ก่ (1) สถานการณ์ ร ะหว่ า งรัส เซีย และยูเ ครน (2) ทิ ศ ทางของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
การด าเนิ น นโยบายของ FED และธนาคารกลางประเทศหลัก และ (3) สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส COVID-19
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหวางรัสเซียและยูเครน และรวมถึงการดาเนินนโยบาย Common Prosperity ที่จะมีผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจของจีนหรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุน้ ต่างประเทศของบริษทั จีน

บริษัทขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุนกับ บริษัท บริษัท ถือเป็ นเป้าหมายสาคัญยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดที ี่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมี ข้อสงสัยหรือ ต้องการสอบถามข้อมูล ของกองทุน กรุณาติดต่อ ทีมการตลาดและพัฒนา
ช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 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 โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป (KKP GINFRAEQ-H)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

-2.79%
-3.54%

3.79%
3.27%

3.58%
0.40%

18.79%
12.71%

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,745,942,308.86 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.0461 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
18.85%
N/A
N/A
13.35%

12.04%

11.72%

11.58%

10.15%

N/A

N/A

N/A

17.60%

12.61%

12.74%

11.85%

10.59%

N/A

N/A

N/A

21.71%

2559

2560

1 ปี 2

3 ปี 2

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
21.07% 19.35%
3,6
ตัวชี้วัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.44% 17.97%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
24.67%
9.83%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
31.55% 10.10%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุ นไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล
การดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวัน ทาการสุ ดท้าย
ของปีปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิน งานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานของปีปฏิ ทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการสุดท้ ายของปีปฏิทิ น
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 in tended 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 creatin g any MSCI
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information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties 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)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2563
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด F (KKP GINFRAEQ-H-F)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,6
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 3,605,563.64 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.1815 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
10.89%
N/A
N/A
10.25%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-2.62%
-3.54%

4.06%
3.27%

4.13%
0.40%

19.93%
12.71%

N/A
N/A

12.04%

11.72%

11.58%

10.15%

N/A

N/A

N/A

10.21%

12.61%

12.74%

11.85%

10.59%

N/A

N/A

N/A

10.53%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-2.69%
20.28%
3,6
ตัวชี้วัด
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-0.57%
17.97%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.42%
9.84%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.06%
10.10%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด: 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุ นไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล
การดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวัน ทาการสุ ดท้าย
ของปีปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปี ที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการดาเนิ นงานของปีป ฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการสุดท้ายขอ งปีปฏิทินก่อ น
หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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 in tended 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 creatin g any MSCI
information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any wa rranties of originality,
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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)
หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2563 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
• รายละเอียดการลงทุน
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-

ไม่มี -

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
-

ไม่มี -

• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว
-

ไม่มี -

13

ผลการดาเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP GINFRAEQ-H FUND ไปลงทุน

หลักทรัพย์

Lazard Global Listed Infrastructure Equity

ผลตอบแทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ ต่อปี )

18.58

11.55

Source: Bloomberg
ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่น ของหลักทรัพย์ นั้น ๆ ข้อมูลในการคานวณช่วงวั นที่ 1 มีนาคม 2564
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในที่นี้
ใช้การคานวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KKP GINFRAEQ-H FUND มีการลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

15

16

17

18

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 มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยูใ่ นระดับ 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 มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยูใ่ นระดับสูงกว่า
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 ซึ่งอาจ โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่เพียงพอ
ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี้ ทั้ง นี้
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้อ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย แนวโน้ม อันดับเครดิตที่อ อกให้แ ก่หน่วยงานหนึ่ งๆจะเที ยบเท่ากั บความสามารถ
และคืน เงิน ต้นในเกณ ฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรื อ ความตั้ง ใจใน ในการชาระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
การชาระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ ยนแปลงของสถานกาณ์ท างธุ รกิจ เศรษฐกิจ และ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
สิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้อ อกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
เอื้อ อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง
ในการชาระหนี้ได้
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 เปรีย บเทีย บกั บผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่น ๆในประเทศไทยภายใต้
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 ถื อ 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 การจั 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 อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
ในระดับปานกลางเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดีย วกั น
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 าเมื่อ เปรี ยบเทีย บกั บ
การชาระหนี้ดัง กล่าวจะไม่แน่ นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิ น
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ในทางลบระยะสั้น
เหล่ านี้ ภายในประเทศนั้ นๆ มี ความไม่แ น่ นอ นในระดับ หนึ่งและ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ควา มส าม ารถใ นก ารช า ระหนี้ คื นต ามก าห นด เ วล 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 อกตราสารหนี้อ ื่นๆ 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 นปรั 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 และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
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 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล
-

การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.25 เท่า
• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่า วเป็ นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทินล่าสุด
-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://am.kkpfg.com

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อ จากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
-

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการที่ https://am.kkpfg.com
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• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
สาหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง
รายละเอียด
วันที่มีผล
ข้อจากัดการถือหน่วย
โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ดังนี้ 20 พฤษภาคม 2564
ลงทุน
• ยกเลิกการจากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด เป็นต้นไป
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
• ยกเลิกการด าเนินการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกั บการยกเลิ ก
การจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เช่น ยกเลิกการจากัดการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และแก้ ไ ข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุ นเกินข้อจากัด รวมทั้งยกเลิกการจากัดสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล เป็นต้น
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