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สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์จัดการกองทุนเกี ยรตินาคินภัท ร จ ากั ด (บริ ษัท) ขอเรี ยนให้ท่า นทราบว่ า กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค
แอสเซ็ท อโลเคชั่น (KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND : KKP SG-AA FUND) ได้ดาเนินการมาครบรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้ ง แต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึ งวั นที่ 30 มิ ถุ น ายน 2565 บริ ษัทจึ งขอนาส่ง รายงานรอบระยะเวลาบั ญชี มายั งท่า นผู้ ถื อหน่วยลงทุน
เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลทีส่ าคัญต่าง ๆ ของกองทุน
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP SG-AA มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7,948.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.4963 บาท โดยผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.78 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการ
ดาเนินงานลดลงร้อยละ 6.83
กองทุน KKP SG-AA-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน2565 เท่ากับ 97.65 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.4954 บาท โดยผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.78 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการ
ดาเนินงานลดลงร้อยละ 6.83
ตัวชี้วัดคานวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี (1) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (2) 45% MSCI
AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน (3) 6% ดั ช นี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุ น การป้ อ งกัน
ความเสี่ ย งอัตราแลกเปลี่ ย นเพื่ อคานวณผลตอบแทนเป็น สกุ ลเงินบาท ณ วั นที่คานวณผลตอบแทน (4) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (5) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตารสารหนี้ภาคเอกชน
Mark-to-Market ที่ มี อั น ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ อ อกตราสารอยู่ ใ นระดั บ BBB+ ขึ ้น ไป ของสมาคมตราสารหนี้ ไ ทย (6) 10%
ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน (7) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) (8) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total
Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท
ณ วั น ที่ ค านวณผลตอบแทน (9) 3% ดั ช นี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรั บ ด้ ว ยต้ นทุ นการป้ องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน (10) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield
Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุล เงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐ ปรั บด้ว ยต้นทุนการป้อ งกั นความเสี่ ยงอั ตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน (11) 3% ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold
Price PM) ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

(12) 5% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นในประเทศ
ดัชนี SET index ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรับตัวลดจาก 1,587.79 จุด มาปิดที่ 1,568.33
จุดหรือปรับลดลงร้อยละ 1.23
ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.13 มาปิดที่ 1,605.68 จุด แม้ว่าในไตรมาสนี้นักลงทุน
ต่างชาติยังคงขายสุทธิ 443 ล้านบาท แต่แนวโน้มกระแสเงินทุนเริ่มกลับเป็นซื้อสุทธิตั้งแต่เดือน สิงหาคม โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิม่ ขึน้
มากกว่าตลาดส่วนใหญ่ของโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศระลอกล่าสุดที่ได้ผ่านจุดที่แย่ทสี่ ดุ
ในเดือน สิงหาคม ที่มีรายงานระดับผู้ติดเชื้อใหม่รายวันขึน้ สูงถึง 2 หมื่นคน ส่งผลให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ
การห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 4.00 น. และการสั่งปิดธุรกิจบางชนิดเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามสถานการณ์
ในประเทศเริ่ มมี ทิศทางที่ดีขนึ ้ จ านวนผู้ ติดเชื้อ ใหม่ล ดลงอย่า งต่อเนื่อ งมาอยู่ที่ร ะดับประมาณหมื่นคนในช่ว งปลายเดือนกันยายน
อัตราการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึน้ มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 6 – 7 แสนคนต่อวัน สอดคล้องกับปริมาณการนาเข้าวัคซีน และจากแผนล่าสุดคาดว่ า
ประเทศไทยจะมีอัตราผู้ทไี่ ด้รับวัคซีนครบโดสร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปี 2564 จากแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดขี นึ ้ ศบค.
ได้ เ ห็นชอบให้ผ่ อนคลายมาตรการควบคุม การระบาดตั้งแต่วั นที่ 1 กั น ยายน ได้แ ก่ การกลับ มาเปิดให้บ ริ การของห้ างสรรพสินค้า
ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านนวด ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงการอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างจังหวัดได้ ส่งผลใน
เชิงบวกต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับการเปิดเมือง ในขณะเดียวกันราคาน้ามันดิบปรับตัวขึน้ ต่อเนื่อง หลังสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของสายพั นธุ์ เดลต้าในหลาย ๆ ประเทศ มี ทิ ศทางที่ดีขนึ ้ รวมถึ งผลกระทบจากเฮอริ เคนไอด้า ในสหรั ฐฯ ที่ทาให้
แหล่งขุดเจาะน้ามันหลายแห่งต้องหยุดดาเนินการ ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบเบรนท์ ณ สิ้นเดือน กันยายน ปรับตัวขึน้ มาอยู่ที่ 78.4 เหรียญ
ต่ อ บาร์ เ รล หรื อ สู งขึน้ ร้ อยละ 5 เมื่อ เทีย บกั บสิ้ นไตรมาสก่ อน ด้ า นผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบี ยนไทยประจาไตรมาสที่ 2
โดยรวมดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาดการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่ ม ขนส่ ง ในธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ ที่ อุ ป สงค์ ฟื้ น ตั ว สอดคล้ อ งกั บ ทิศ ทางการค้ า โลก
หรือกลุ่มโรงพยาบาลที่ร ายได้ปรั บเพิ่มขึน้ อย่ างก้า วกระโดด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศที่รุนแรง
ทั้งนี้ดัชนี SET Index ในช่วงปลายเดือน กันยายน ถูกกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เริ่มรุนแรงขึน้ ในหลายจังหวัด มีการประเมิน ว่ า
สถานการณ์น้าท่วมจะส่งผลกระทบต่อ GPD ปี 2564 ประมาณร้อยละ 0.1 – 0.2 ซึ่งผลกระทบหลักได้แก่ ที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง
และผลผลิ ต ทางการเกษตร นอกจากนั้น ข่ า วเรื่ อ งการพิ จารณาปรั บ เงื่อ นไขเกณฑ์ free float ของหุ้นที่จ ะถู กรวมในดัช นี SET50
และ SET100 กดดั นราคาหุ้น DELTA ที่ ถู ก คาดการณ์ ว่ า จะไม่ ถู ก นับ รวมในดัช นีทั้ งสองอี ก ต่อ ไป โดยราคาหุ้ น DELTA ลดลง
กว่าร้อยละ 18 ในไตรมาสที่ 3
ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,657.62 1,605.68 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับ
สิ้ น ไตรมาสที่ 3 โดยไตรมาสนี้ นั ก ลงทุ นต่า งชาติ ซื้อ สุ ท ธิ ก ว่ า 28,128 ล้ า นบาท ขณะที่ ทั้ งปี 2564 นั ก ลงทุน ต่า งชาติ ขายสุทธิ

48,577 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีพัฒนาการ
ทางบวกอย่า งต่อเนื่อ ง ผู้ ติดเชื้อใหม่ร ายวัน ลดลงจากระดับ เฉลี่ย 13,000 คนเมื่อ สิ้นเดือ น กั นยายน มาอยู่ที่ร ะดับเฉลี่ย 2,500 คน
ณ สิ้ น เดื อ น ธั น วาคม ในขณะที่ อั ตราการฉี ดวั คซี นก็ มี แนวโน้ มที่ ดีขึ ้น โดยประเทศไทยได้ แจกจ่า ยวั คซี นแล้ ว ทั้งหมด เกินกว่า
100 ล้านโดส และประชากรประมาณร้อยละ 65 ของประเทศได้รับวัคซีนครบ 2 โดส รวมถึงมีการฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มกระตุน้ แล้ว
นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงหนุนจากการประกาศเปิดประเทศสาหรับนั กท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 พฤศจิกายน (Test&Go)
ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจากประเทศความเสี่ยงต่าเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่ ต้อง
กักตัว และประกาศลดข้อจากัดการดาเนินธุรกิจและการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมถึงยกเลิกมาตรการควบคุมการระบ าด
ในหลากหลายพื้นที่ ขณะที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ไตรมาส 3 ปี 2564 หดตัว
ร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย และคาดการณ์ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.2
ในปี 2564 และขยายตัวร้อยละ 3.4 – 4.5 ในปี 2565 สะท้อนการฟื ้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้า
โดยในระหว่างไตรมาส SET Index ได้เผชิญกับความผันผวนในทิศทางเดียวกับดัชนีหุ้นทั่วโลก หลังการอุบัติของไวรัส COVID19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ซึ่งเป็นไวรัสที่กลายพัน ธุ์ ในทวีป แอฟริ กาและทยอยพบผู้ติดเชื้อไวรั สสายพัน ธุ์ดังกล่า วในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แม้ไวรัสสายพันธุ์นี้จะระบาดไวกว่ าสายพันธุ์เดลตา แต่ผลการศึกษาที่ทยอยออกมา พบว่าอาการ
ของผู้ติดเชื้อไม่ได้รุนแรง จึงคาดการณ์ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศเต็มรูปแบบเหมือนกับระลอกก่อนหน้า นอกจากนี้รัฐบาลได้อนุมตั ิ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลายโครงการ ทั้ งโครงการคนละครึ่ งระยะที่สี่ โครงการเราเที่ย วด้ว ยกั นระยะ ที่สี่ โครงการช็อปดีมีคืน
การขยายระยะเวลาลดค่า ธรรมเนียมและจดจานองอสังหาริมทรัพ ย์ เป็นต้น จึงคาดว่าผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอาจจะไม่สูงเท่ า กั บ
การระบาดในรอบก่อนหน้า แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ตอ้ งติตตามอย่างใกล้ชิด
ช่ ว งเดื อน มกราคม-มีนาคม ปี 2565 SET Index ปิ ด ที่ร ะดับ 1695.24 จุ ด หรื อ ปรั บตัว เพิ่ มขึ ้นร้ อยละ 2.27 เมื่อ เทียบกับ
สิ้นปี 2564 โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 110,864 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทาให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึน้
ดีกว่าตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยในไตรมาสนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะเร่งตัวสูงขึน้ แต่ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึน้ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่
มีอาการไม่รุนแรง และรัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มในการใช้มาตรการควบคุมการระบาดแบบเข้มงวด อีกทั้ง ศบค. ได้มีมติให้ผู้ที่เดินทาง
มาจากต่ า งประเทศที่ ได้รับวั คซีน ครบโดสแล้ วไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่ อ นเดินทางเข้า ประเทศไทย โดยให้ มาตรวจที่ประเทศไทย
เพี ย งครั้ งเดียว เพื่ ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่า ใช้ จ่า ยให้กั บนัก ท่อ งเที่ย ว คาดว่ าจะหนุนให้จานวนนัก ท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
และเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว ในขณะที่การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมออกมาดี ก ว่ า
ที่ตลาดคาดโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น
ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มโรงไฟฟ้า กาไรออกมาแย่กว่าคาด

ในระหว่างไตรมาส SET Index ได้เผชิญกับความผันผวนจากปัจ จัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ ค วามขัด แ ย้ ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ได้กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ และนามาซึ่งการใช้มาตรการคว่าบาตรรัสเซียของหลาย ๆ ประเทศ ทั้งการตัด
ธนาคารรัสเซียออกจากระบบ SWIFT และการยกเลิกการนาเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิง ทั้งน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหินปรับตัวขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยราคาน้ามันดิบเบรนท์ปรับตัวขึน้ มาอยู่ที่ 107.4 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือปรับตัวขึน้
ร้อยละ 37.9 จากสิ้นปี 2564 นอกจากนี้ในเดือน มีนาคม คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
มี ม ติ ป รั บขึน้ อั ตราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 0.25 สู่ ร ะดับร้ อ ยละ 0.25 - 0.50 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และเป็นการปรั บขึน้ อั ตราดอกเบี้ย
เป็นครั้งแรกนับตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2561 โดยตลาดคาดว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึนทั
้ ง้ หมด 5 – 7 ครั้งในปีนี้
ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,568.33 หรือปรับตัวลงร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสที่ 1
โดยไตรมาสนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,765.14 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 29,387 ล้านบาท จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับ
ไทยที่เพิ่มขึน้ รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากระดับ 33.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นไตรมา 1 มาแตะระดับ 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนเมษายน ที่ร้อยละ 8.3 และเดือน พฤษภาคม อยู่ที่ร้อยละ 8.6 ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี
และสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยเฟดได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.50 ในเดือนพฤษภาคม และปรับเพิ่มอีกร้อยละ 0.75
ในเดือนมิถุนายน เป็นร้อยละ 1.5-1.75 โดยเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึน้ ต่ออีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมครั้งต่อไปหากสถานการณ์เงินเฟ้อ
ยั ง มี แ นวโน้ม ปรั บ ตัว สู งขึ ้น ซึ่ ง อาจส่ งผลให้เศรษฐกิ จเข้า สู่ ภาวะถดถอย ( Recession) ขณะที่ ประเทศไทย แม้ ว่า ตัว เลขเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคมจะอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2552 แต่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ 0.50 โดยมี 3 เสียงเห็นควรให้ขนึ ้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้ อยละ 0.25 ส่งผลให้ตลาดคาดว่ า
ภายในสิ้นปี 2565 กนง. จะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่ างน้อย 2 ครั้ง โดยเริ่มจากขึน้ ร้อยละ 0.25 ในการประชุมครั้งถัดไป
เดือน สิงหาคม อย่างไรก็ตาม กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื ้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ GDP ปีนี้โตร้อยละ 3.3 และปี 2566
ร้อยละ 4.4 จากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดี รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ
ของไทยและต่างประเทศ ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจากัด
นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากข่าวกระทรวงการคลังกลับมาพิจ ารณาการเก็บภาษีขายหุ้น รวมถึงการขายทาก าไร
ของหุ้นในกลุ่มพลังงานซึง่ เป็นกลุ่มทีม่ ีมลู ค่าตลาดสูงที่สุด จากการที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้โรงกลั่นนาส่งกาไรบางส่วนเข้ากองทุนนา้ มัน
เชื้อเพลิงระหว่างช่วงเดือน กรกฎาคม- กันยายนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนาเงินดังกล่าวอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย
ลบต่อบริษัทในกลุ่ม

ตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ
ระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวสูงขึน้ ในหนึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 0.37
กลุ่มพันธบัตรระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึน้ เฉลี่ย ร้อยละ 1.44 และกลุ่มพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึน้ เฉลี่ย ร้อ ยละ 1.36 โดยนักลงทุน
ต่างประเทศมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไทยเป็นจานวน 2.35 แสนล้านบาท ทาให้สถานะถือครองตราสารหนี้คงค้างเท่ากับ
1.03 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 6.83 ของมูลค่าตราสารหนี้ไทยคงค้าง)
ในการประชุมกนง.ในปี 2564 รอบเดือน สิงหาคม กันยายน และ พฤศจิกายน ยังมีการคงดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ ะดับร้อยละ 0.50
ต่ อ ปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ ยั งฟื ้ น ตัว ได้ช้ า จากสถานการณ์ โ ควิ ดระบาด โดยการประชุ ม กนง.ในปี 2565
รอบเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม คณะกรรมการฯยังคงมีมติเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี อย่างไรก็ดี
ในการประชุมรอบเดือนมิถุนายน คณะกรรมการฯ มีมติเสียงแตกเป็น 4 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวค่อนข้างผิดจากที่ตลาดคาดและตลาดเริ่ม ปรับมุมมองในการปรั บขึน้ ดอกเบี้ ยของกนง. เป็นภายในปีนี้อย่างน้ อ ย
1-2 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่าการดาเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายมีความจาเป็นลดลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
เดื อ นพฤษภาคมออกมาสู งถึ ง ร้อ ยละ 7.10 ต่ อ ปี และเศรษฐกิจ ไทยมี แนวโน้ม ฟื ้นตัว ดีกว่ า ที่ประเมินไว้จ ากการบริ โ ภคภาคเอกชน
โดยเฉพาะในหมวดบริการ รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องจากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ
ที่ เ ร็ ว ขึน้ โดยให้ตวั เลขการเติบ โตในปี 2565 และ 2566 ที่ ร้อ ยละ 3.3 และ 4.2 ตามล าดับ ด้ านอั ตราเงินเฟ้ อทั่ว ไปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
และอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับขึน้ ของราคาน้ามันและการส่งผ่านต้นทุนที่มากและนานกว่ าคาด โดยอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.2 และ 2.5 ตามลาดับ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ
ไตรมาส 3 ปี 2564 ตลาดหุ้นสหรั ฐฯ ปรั บตัว เพิ่ มขึน้ เล็ กน้ อย โดยปรั บตัว เพิ่ มขึน้ ในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริ ษั ทจดทะเบีย นที่ออกมาดีก ว่ า ที่ตลาดคาด มี ก าไรรวมออกมาดีก ว่ า คาดถึง ร้ อยละ 17.2
และการสื่ อ สารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่ มีแนวโน้ม
คงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลาย โดยระบุว่าจะเริ่มลดอัตราการเข้าซื้ อสินทรั พย์ในปีนี้ แต่จะไม่รีบปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยจนกว่ า
ตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเต็มอัตรา รวมถึงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่า ร้อ ยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นตลาดแรงงาน
ยังห่างไกลจากจุดทีเ่ รียกว่าการจ้างงานเต็มอัตราพอสมควร แต่ในเดือน กันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่องการปรับขึนภาษี
้
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนี้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทาให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผิดนัดชาระหนี้ ประกอบกับระดับเงินเฟ้อ
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึนเล็
้ กน้อยเช่นกัน โดยในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม ตลาดยังสามารถปรับตัว
ขึน้ ได้ หลังจากธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบสมมาตรที่ร้อยละ 2.0 ตีความได้ว่าธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรปสามารถยอมให้เงินเฟ้อขึน้ สูงเกินร้อ ยละ 2.0 ได้บ้างในบางช่วงเวลา จากเดิมที่กาหนดไว้ต่ากว่าหรือใกล้ร้อยละ 2.0 สะท้อนถึง

ความตั้งใจที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่ อนคลายต่อไปเป็น ระยะเวลานาน ขณะที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบี ย น
ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนตลาดให้ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส ตลาดปรับตัวลงแรง หลังนักลงทุนวิตก
เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความกดดันปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรคงอยู่
ในระดับสูงต่อเนื่อง ในเดือน กันยายน อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 3.4 สูงสุดในรอบ 13 ปี สาหรับตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับลดลง
ในไตรมาสที่ 3 โดยดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.9 หลังทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ตามแนวทาง
Common Prosperity อาทิ การพิ จ ารณาให้ ส ถาบั น กวดวิ ชาเป็ นองค์ก รไม่ แสวงหาก าไร เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่า ยด้า นการศึกษาในจีน
ซึ่งอาจนาไปสู่การถอดถอนหุ้นกลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งหมดออกจากตลาดหลักทรั พย์ และการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อบริ ษั ท
เทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเก็บข้อมู ลส่ วนบุคคล ทาให้ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ย วข้องปรับตัวลดลงอย่ างมีนัยส าคั ญ
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ตอ้ งใช้ พลังงานมาก อาทิ การผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็นต้น
ตลาดหุ้นหลักส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องในไตรมาส 4 แม้ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน จะมีความกังวลหลังการพบไวรั ส
COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่เมื่อมีวิจัยในเวลาต่อมาว่า ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิ ครอนมีอาการเจ็บป่ วยรุนแรง และมีอัตรา
การเสียชีวิตต่ากว่าเมื่ อเทีย บกับ สายพันธุ์ ก่อนหน้ า นักลงทุนส่วนใหญ่คลายกังวล ส่งผลให้ตลาดหุ้นสามารถปรั บตัวขึน้ ได้ต่อเนื่ อง
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึน้ มากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ทอี่ อกมา
ดีกว่าคาด ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ที่เข้มงวดเหมือนกับทีเ่ คย
เกิดขึน้ ในเดือน มีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์
ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถจ่ายหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และ
ได้ประกาศเพิ่มการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นเดือนละ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้
การซื้อพันธบัตรจะยุติลงในเดือน มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึน้ จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมา
ดีกว่าคาดต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงดาเนินนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป โดยจะปรับ
เพิ่มวงเงินการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเป็น 4 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่ อชดเชยกั บการซื้อ พันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme ที่ จะสิ้นสุดลง
ในเดือน มีนาคม 2565 ด้านดัชนีตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.0 หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน เพื่อลดการเร่งตัว
ของอัตราเงินเฟ้อและหนี้สินภาคครัวเรือน หลังดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ตุลาคม เพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่า
จะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม นอกจากนั้นยังคงถูกกดดันจากหนี้สินภาคครัวเรือน ณ สิ้นเดือน
กันยายน ที่อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,844.9 ล้านล้านวอน (1.58 ล้านล้านดอลลาร์) สาหรับดัชนี TAIEX ของไต้หวันปรับตัว
เพิ่ ม ขึ ้นจากตัว เลขเศรษฐกิ จที่แข็งแกร่ง ทั้ งการส่ งออกในเดือ น พฤศจิ กายน ที่ ปรั บตัว เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 30.2 เมื่อ เทียบกับปีก่อนหน้า
ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ร้อยละ 23.05 โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ยังบ่งชี้ถึง
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึนเป็
้ น 55.5 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรัฐฯ
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงร้อยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี เทียบกับเป้าหมายทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้งไว้ที่เพียงร้อยละ 2 และ

เงินเฟ้อในยูโรโซนที่สูงถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหาเงินเฟ้อถูกซ้าเติมด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย และ
ยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ามันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึน้ มากถึงร้อยละ 38.7 มาอยู่ที่ 107.9
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทาให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ ฯ อาจจาเป็นต้องปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุล (QT)
เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังทาให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่าบาตรตอบโต้รัสเซีย
ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแห่งออกจากระบบ SWIFT ที่เป็นตัวกลางสาหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการทาธุรกิจในรัสเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากการออกกฎ
ควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน อาทิ ไม่ให้บริษัทการศึกษาจีนจัดตัง้ บริษทั ตัวแทนนอกประเทศ ส่งผลให้บริษัทจีนไม่สามารถเสนอ
ขายหุ้ นในต่างประเทศได้ และมีแนวโน้มที่จะออกข้ อก าหนดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกั บสิ นทรั พย์ ของสถาบั นการศึก ษา การควบรวมกิจการ
และการขึน้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอี กด้วย รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดต่อธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ทั้งเกม
การไลฟ์ สตรีมมิ่ง และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลน์จานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกาศล็อคดาวน์เซินเจิ้ น
ซึ่ ง มี ป ระชากรถึง 17 ล้ า นคน ทั้ งยังเป็นเมือ งที่ผ ลิตสิ นค้าเทคโนโลยีที่ส าคัญ เพื่ อ ควบคุม การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ทางด้าน
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง ถึงร้อยละ 7.4 หลังธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ระดับ
ร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพื่อลดผลกระทบการเพิ่มขึน้ ของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้ม สูงกว่าเป้ าหมายของธนาคารกลาง
ที่กาหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 2.0 ขณะที่หนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
ในเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนือ่ ง
หลังราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพิ่มขึ น้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทีย่ ังคงยืดเยื้อ และ
ปัญหาอุปทานที่ยังคงตึงตัวมาตัง้ แต่ปีก่อนหน้า ขณะที่การทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศทาให้อุปสงค์กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้ธนาคาร
กลางหลายประเทศจาเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ตงึ ตัวมากขึน้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากกว่าภูมิภาคอื่น โดยตลาดปรับตัวลงแรง
หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณในเดือน เมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึน้ ดอกเบี้ยทีเ่ ร็วขึน้ เพื่อสู้กับเงินเฟ้อ
ที่สูงสุดในรอบ 40 ปี และ FED ได้ปรับขึน้ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.75 ในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ตามลาดับ อีกทั้งยัง
ส่งสัญญาณการขึน้ ดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอทีจ่ ะ
รองรับมือกับการขึน้ ดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าด้านดัชนีราคาใช้จา่ ยเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อ ในเดือน พฤษภาคม
ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 8.6 ตามลาดับ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้
ECB จ าเป็ นต้องส่ งสั ญญาณขึน้ อัตราดอกเบี้ ย เร็ วขึน้ ซึ่ งคาดว่ า จะมีการปรั บขึน้ อัตราดอกเบี้ ยนโยบายครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม
และจะปรั บ สู่ ระดับ ร้ อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 เทีย บกั บที่ติดลบร้อ ยละ 0.5 ในปั จจุบั น ปั ญ หาพลั งงานยั งคงเป็นปั ญหาที่สาคัญ
ในกลุ่ ม ประเทศยุ โ รปที่ยังคงต้องติดตาม หลั งการคว่า บาตรรั ส เซีย โดยก ลุ่ มอียู ยืนยั นที่จะลดการนาเข้าน้า มันส่ วนใหญ่จากรัสเซีย
ภายในปีนี้ ตลาดหุ้นไต้หวั นและเกาหลี ใต้ปรั บตัว ลดลงร้ อยละ 16.2 และ 15.4 ตามล าดับ หลังการส่ งออกเริ่ มส่งสัญญานอ่อนตัว
โดยเฉพาะในกลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละเซมิ คอนดัก เตอร์ ที่ เ ป็ นสิ น ค้า ส่ ง ออกหลั ก ของทั้ งสองประเทศ นอกจ ากนั้น ธนาคารกลาง
ของทั้งสองประเทศได้ปรับขึน้ ดอกเบี้ ยในการประชุม ระหว่ างไตรมาส 2 สร้างความกังวลต่อการเติ บโตของเศรษฐกิจในระยะถั ด ไป
ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นบวกหลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในเขตเศรษฐกิจที่สาคัญ และลดระยะเวลากักตัวเหลือ
10 วัน จากเดิม 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนมีเงินลงทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติที่มองว่าการลงทุนในจีนจะเผชิญกับความเสีย่ ง

ของดอกเบี้ ยขาขึน้ เงินเฟ้ อ และสภาพคล่ องทางการเงินที่ล ดลงต่า กว่ า ในภูมิภ าคส าคัญอื่ น เนื่องจากอั ตราเงินเฟ้ อในจีนยังคงอยู่
ในระดั บ ต่ าและธนาคารกลางของจีนยั งมี แนวโน้ม ดาเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่ อ นคลาย อาทิ การลดภาษีร ถยนต์และขยาย
ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนการปรับลดดอกเบี้ย Loan Prime rate 5 ปีลงร้อยละ 0.15 เพื่อกระตุ้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจ
ตลาดตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ตลาดพั นธบั ตรรั ฐบาลสหรั ฐ ฯ ในช่ว งหนึ่งปีที่ ผ่า น อั ต ราผลตอบแทนพั นธบัตรสหรั ฐฯปรั บตัว สู งขึน้ ในทุก ระยะถือครอง
เนื่ อ งจากธนาคารกลางสหรัฐ ส่ งสัญ ญาณการปรั บขึ ้นอัตราดอกเบี้ ย ในช่ว งต้น ปี 2565 เพื่ อ ต่อสู้ กั บอั ตราเงินเฟ้ อที่ อยู่ ในระดับสูง
โดยกลุ่มพันธบัตรระยะสั้น ปรั บตัวเพิ่ มขึน้ เฉลี่ย ร้อ ยละ 2.32 พันธบัตรระยะกลางปรั บตัวสูงขึน้ เฉลี่ย ร้อ ยละ 2.35 และกลุ่มพันธบั ต ร
ระยะยาวปรั บ ตั ว สู ง ขึ ้น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 1.35 ส่ ว นต่ า งระหว่ า งพั น ธบั ต รรั ฐ บาลกั บ หุ้ น กู้ ภ าคเอกชน Investment Grade Spread
และ High Yield Spread ทยอยปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องจากความกังวลเรื่องการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่ ว โลก
ที่อาจเสี่ยงทาให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผนวกกับการเทขายของสินทรัพย์เสี่ยงทั่ วโลกที่กดดันให้หุ้นกู้ภาคเอกชนมีผ ลตอบแทน
ที่ติดลบในช่วงดังกล่าว
โดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในระยะหนึ่งปีทผี่ ่านมา คณะกรรมการมีมติปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อ ยละ 0.25,0.50 และ 0.75 ในการประชุมในปี 2565 รอบเดือนมีนาคม พฤษภาคมและมิถุนายน
ตามลาดับ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50-1.75 อย่างไรก็ดี นายเจอโรม พาวเวลล์ ให้ความเห็นว่าการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 จะไม่ใช่
แนวทางการดาเนินนโยบายการเงินแบบปกติ โดยทาง Fed จะยังคงยึดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่ อจากนี้เป็น สาคัญเพื่ อ ป รั บ
นโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในระยะถัดไป โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายควรจะปรั บตัว ขึน้ ไปอยู่ ที่ร้อยละ 3.25-3.50 ภายในสิ้ นปี 2022 และร้ อยละ 3.50-3.75 ภายในสิ้ นปี 2023 ซึ่ งเปลี่ยนแปลง
ค่ อ นข้ า งมากเที ย บกั บ ความเห็ น ในการประชุ ม เดื อ นมี น าคมที่ร้อ ยละ 1.75-2.00 ภายในสิ้ น ปี 2022 และร้ อ ยละ 2.50-2.75
ภายในสิ้นปี 2023
แนวโน้มการลงทุน
ตลาดหุ้นในประเทศ
บลจ. เกียรตินาคินภัทร มีมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกว่ าจะเติบ โตต่อเนื่องในปี 2565 อ้างอิงจากคาดการณ์ของ IMF
ที่ ป ระเมิ นการขยายตัว เศรษฐกิ จโลกที่ร้อยละ 4.4 หลัง คาดการณ์ เติบโตร้ อ ยละ 5.9 ในปี 2564 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดว่ า เศรษฐกิ จของไทยจะขยายตัว ร้ อยละ 3.4 จากที่คาดว่า จะเติบ โตเพีย งร้ อ ยละ 0.7 ในปี 2564 หลั งการทยอยเปิ ดเมืองและ
เปิ ด ประเทศ ที่จ ะเริ่ มส่งผลต่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จมากขึ ้น อย่ างไรก็ ตามการประเมินการเติบ โตข้า งต้น ยั งไม่ได้ร วมผลกระทบ
จากมาตรการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจอัน เกิดจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างระหว่างรัสเซียและยูเครน และราคาพลังงานที่ปรับตัวขึนสู
้ ง
โดยราคาน้ามันดิบปรับตัวขึน้ มาในระดับ 100-130 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะส่งผลให้ต้องปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลง
ขึ ้น กั บ ความยื ดเยื้ อของสถานการณ์ดังกล่ า ว ส าหรั บดัช นีตลาดหุ้น ไทย หรื อ SET Index คาดว่ า ในปี 2565 จะเคลื่ อ นไหวผันผวน

อยู่ในกรอบระหว่าง 1,550 ถึง 1,750 จุด โดยกาไรสุทธิต่อหุ้นคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 หรือเทียบเท่าการซื้อขาย
ที่ระดับ Forward P/E 16.13 ถึง 18.21 เท่า
ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทย ได้แก่ 1) แนวโน้มการเปิดเมืองในประเทศไทยที่ดขี นึ ้ และเริ่มสามารถเปิดให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
เข้าประเทศได้ หลังจากอัตราการได้รับวัคซีนของทั้งโลกและประเทศไทยทีป่ รับเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ลดการป่ วยหนักจากโควิด ทาให้ประชาชน
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของเชื้อไวรั ส COVID-19 ซึ่งส่งผลดีโดยเฉพาะกับประเทศไทย ที่อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวถือเป็นตัวจักรสาคัญทางเศรษฐกิจ 2) อัตราการเติบโตของกาไรบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะปรับตัวดีขนึ ้ จากฐ านต่ า
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ยังได้รับการสนับสนุนจากราคาน้ามัน
ดั บ ที่ ป รั บ ตัว ขึน้ มาอยู่ใ นระดับ สูง ขณะที่อั ตราผลตอบแทนพั นธบั ตรรั ฐบาลมีแ นวโน้มเป็ นขาขึน้ และคุณภาพหนี้สิ นปรับตัวดีขนึ ้
3) โอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2565 หรือ ต้นปี 2566 ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่ การบริโภคภายในประเทศ ขณะที่คาดหวังมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการผลักดันโครงการปัจจัยพื้นฐานขนาดใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง 4) คาดการณ์เงินไหลเข้าประเทศไทย หลังจากมีเงิน
ไหลออกอย่างมากในช่วงหลายปีก่อนหน้า เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในช่วงต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังฟื ้นตัวจากสถานการณ์โค
วิดและเริ่มเปิดเมือง ขณะที่ตลาดหุน้ ไทยมีหนุ้ ในกลุ่ม Value ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนในภาวะแนวโน้มอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรเป็นขาขึน้
สาหรับปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและความกังวลในการเกิด ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไปพร้อมกัน (Stagflation) จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึน้ กระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภค จึงเป็นที่จับตามอง
ว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าช้าลงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ในช่วงต้นปี 2) การกลายพันธุข์ องไวรัสสายพันธุ์
โอไมครอน รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันต่อไวรัสสายพันธุ์นี้ และจานวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังคงสูงขึน้ อย่ างต่อเนื่อง
จนกระทบแผนการเปิดเมืองภายในประเทศและการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 3) ความยืดเยื้อของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซี ย
และยูเครน และโอกาสที่จะขยายผลของความขัดแย้ง ในวงที่ก ว้างขึน้ รวมถึงมาตรการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรั สเซียที่ รุนแรงขึ ้น
และมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจจากรัสเซียเอง ซึ่งจะทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย กระทบต่อกาไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ตลาดตราสารหนี ้
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังคงเป็นปัจจัยสาคั ญที่จะทาให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะให้
ผลตอบแทนที่ดีขนในช่
ึ ้ วง 6-12 เดือนข้างหน้า สาหรับประเทศไทย เรามองว่าความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดเศรษฐกิจถดถอยภายในปีหน้ายังค่อนข้าง
จากัด แต่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจจะได้ รับผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจถดถอยของประเ ทศที่ พัฒนาแล้ วที่ ท าให้
ภาคส่งออกอาจชะลอตัวและภาคท่องเที่ยวอาจฟื ้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและแนวโน้มการปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เรามองว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯและพันธบัตรไทยระยะยาวมีแนวโน้มที่ จะถูกกดดันและอาจปรับตัวลดลง
จากปั จ จั ยดังกล่ าว อย่ า งไรก็ดี เมื่อ เทีย บอั ตราผลตอบแทนระยะยาวของพั นธบัตรกั บระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ( Fair value)
ในปัจจุบัน จะพบว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวเริ่มกลับมามีความน่า สนใจหลังจากปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงที่ผ่านมา แต่ผลตอบแทน
ระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลไทยยัง คงน่าสนใจน้อยกว่าเนื่องจากยังอยู่ในระดับที่ตา่ กว่าระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในส่วนของอัตรา

ผลตอบแทนระยะสั้นของพันธบัตรรัฐบาลไทย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึน้ ตามการขึน้ ดอกเบี้ ยของกนง. ซึ่งเรามองว่าจะมีการปรั บ ขึ ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งมากกว่าร้อยละ 0.25 ยังคงขึน้ อยู่กับพัฒนาการของอัตรา
เงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจทีอ่ าจสูงกว่าทีค่ าดทีย่ ังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ตลาดต่างประเทศ
ดัชนีหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน เนื่องจากนโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึน้ เพิ่มความกดดั น
ต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง หลังอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในระยะถัดไป ปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางของตัวเลขเงินเฟ้อ และความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
(2) นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางที่สาคัญ และผลกระทบที่จะเกิดต่อประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูง (3) สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย
และยูเครน การตอบโต้ของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร ผลกระทบด้านพลังงานจากการลดการส่งออกพลังงานมายัง ยุโ รปของรั สเซี ย
และความเสี่ยงด้านภูมริ ัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) อื่น ๆ (4) สถานการณ์ในประเทศจีน ทั้งการใช้นโยบาย Dynamic Zero COVID และ
ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ (5) สภาพคล่องในระบบการเงินโลก หลัง ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มวงเงินการทา QT จากเดือนละ 4.5
เป็น 9.5 หมื่นล้านเหรียญ ในเดือนกันยายนนี้
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้มอบความไว้ วางใจเลื อกลงทุนกับ บริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสาคั ญ ยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีทสี่ ุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อ ทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์ https://am.kkpfg.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด มีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง
CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com

ผลการดาเนินงานของกองทุน 1
• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป (KKP SG-AA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,7
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-12.07%
-12.72%

-10.20%
-10.49%

-12.07%
-12.72%

-9.78%
-6.83%

-0.12%
2.20%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 7,948,589,057.47 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.4963 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
1.65%
N/A
2.37%
3.51%
N/A
3.58%

11.27%

12.64%

11.27%

9.18%

9.56%

7.87%

N/A

7.07%

11.32%

12.68%

11.32%

9.19%

10.68%

8.74%

N/A

7.83%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%ต่อปี)
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,7
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

N/A
N/A

-2.93%
-2.43%

3.08%
-1.40%

8.36%
10.79%

8.71%
9.71%

-6.31%
-4.55%

8.21%
10.27%

2.38%
3.01%

11.00%
17.91%

N/A

N/A

8.18%

5.49%

5.44%

2.81%

4.95%

4.03%

12.85%

6.00%

N/A

N/A

8.13%

6.03%

6.17%

2.66%

5.26%

4.37%

15.29%

5.76%

1

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2

% ต่อปี

3

ตัวชี้วัด :
สัดส่วน (%)
10

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

45

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

5

5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ม ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ
BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)

5

12

6

10
3

8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
11. ดัชนีร าคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
12. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
5

3
3
2
3
5

หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี

ปฏิทินแรก
6

หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการสุด ท้ายของปีปฏิทิ น ก่ อ น

หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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 (coll ectively, the “MSCI
Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, ac curacy, completeness, timeliness, noninfringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event
shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits)
or any other damages. (www.msci.com)
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values license d from MSCI
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor”
to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may
be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without 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.
7

หมายเหตุ :
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554

13

• กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA-SSF) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,7
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

-12.07%
-12.72%

-10.20%
-10.49%

-12.07%
-12.72%

-9.78%
-6.83%

N/A
N/A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 97,652,300.48 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 14.4954 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี2
10 ปี2
กองทุน2
N/A
N/A
4.07%
N/A
N/A
6.89%

11.27%

12.64%

11.27%

9.18%

N/A

N/A

N/A

7.92%

11.32%

12.68%

11.32%

9.19%

N/A

N/A

N/A

8.24%

3 ปี2

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน5,6 (%ต่อปี)
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด3,7
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวน
ของตัวชี้วัด

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

11.72%
12.26%

10.99%
17.91%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.24%

6.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.44%

5.76%

1

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2

% ต่อปี

3

ตัวชี้วัด :
สัดส่วน (%)
10

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

45

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

5

5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ม ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ
BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
6. ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์ (PF & REIT Total Return
Index)

5

14

6

10
3

8. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
9. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
10. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
11. ดัชนีร าคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
12. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
4
กองทุน KKP SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
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หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปี

ปฏิทินแรก
6

หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทาการสุด ท้ายของปีปฏิทิ น ก่ อ น

หน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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 (coll ectively, the “MSCI
Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, ac curacy, completeness, timeliness, noninfringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event
shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits)
or any other damages. (www.msci.com)
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values license d from MSCI
(“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor”
to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may
be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without 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.
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หมายเหตุ :
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
• รายละเอียดการลงทุน

16

17

18

19

20

21

• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-

ไม่มี –

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

22

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

23

• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว
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25

26
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
AAA อั น ดั บ เครดิต สูง สุด มี ความเสี่ยงต่าที่ สุด ผู้ อ อกตราสารหนี้มี ความสามารถใน T1 ผู้อ อกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ ง ใน
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อ ยมากจาก
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิด นัดชาระ หนี้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอืน่ ๆ
ที่ ดี ก ว่ า อั นดั บ เครดิต ในระดับ อื่ น ผู้ อ อกตราสารที่ ได้ รั บ อัน ดับ เครดิต
AA
มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย และ
ในระดั บ ดั ง กล่า วซึ่ ง มี เ ครื่ อ งหมาย “ + ” ด้ วยจะได้รั บ ความคุ้ มครอง
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อ าจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิ จ
ด้านการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยูใ่ นระดับ AAA
T2 ผู้อ อกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้ านการตลาดและการเงิ นที่ แข็ ง แกร่ ง
A
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ
ในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
คื น เงิ น ต้ นในเกณฑ์ สูง แต่อ าจได้ รับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงทางธุรกิจ T3 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อ ยูใ่ นระดับสูงกว่า
T4 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BBB มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ปานกลาง ผู้ อ อ กตราสารหนี้ มี ค วามสามารถใน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
การช าระดอกเบี้ ยและคื นเงิ น ต้น ในเกณฑ์ ที่เ พี ยงพอ แต่มี ค วามอ่อ นไหวต่อ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อ นความสามารถในการชาระหนี้ของผู้อ อกตราสารโดย
การเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ มากกว่า และอาจมี ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ความสามารถในการชาระหนี้อ ่อ นแอล งเมื่อ เทียบกั บอันดั บเครดิตที่อ ยู่ใ นระ ดั บ ต่างประเทศ
สูงกว่า
นอกจากนี้ Tris Rating ยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ เ พื่ อ ส ะ ท้ อ น ควา มเป็ นไ ปได้ ขอ ง กา รเ ปลี่ ย น แ ปลง อั น ดั บ เครดิ ต ขอ ง
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 จะพิจารณาถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ ค่อ นข้างชัดเจน ซึ่งอาจ โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ ทั้งนี้
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่อ อกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆจะเทีย บเท่ากับความสามา รถ
และคื น เงิน ต้น ในเกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือ ความตั้งใจใน ในการชาระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
การช าระหนี้ได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ท างธุร กิจ เศรษฐกิจ และ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
สิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด ผู้อ อกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
เอื้อ อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง
ในการชาระหนี้ได้
D
เป็ น ระดั บ ที่ อ ยู่ ใ นสภาวะผิด นั ดช าระหนี้ โดยผู้ อ อ กตราสารหนี้ ไ ม่ส ามารถ
ชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อั น ดั บ เครดิ ต จาก AA ถึ ง C อาจมี เ ครื่ อ งหมาย (+) หรือ ลบ ( -) ต่ อ ท้ ายเพื่อ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้ นสูงสุ ดขอ งอันดั บความน่ าเชื่อ ถื อ F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสู งสุด ในการช าระหนี้ต ามเงื่อ นไขของตราสารตร งตาม
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อ ถือนี้
ก าหนดเมื่ อ เปรี ยบเทีย บกับ ผู้อ อ กตราสารหรื อ ตราสารอื่น ๆในประเทศไทยภายใต้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสี่ยง “น้อ ยที่สุด” เมื่อ
อันดับความน่าเชื่อ ถือ นี้จะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสี่ยง “น้อ ยที่สดุ ”
เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่นในประเทศไทย และ
เมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือค้าประกัน
ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือ ค้าประกันโดยรัฐ บาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อ ถือ สู ง
โดยรัฐบาล
เป็นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อ ถือที่กาหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสาร F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตา มเงื่อ นไขทางการเงิน ตามก าหนดเวลา
หรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศโดยร ะดั บ ควา มน่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารหนี้อ ื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่นที่ได้รบั
ระดั บ ขอ งความน่ าเชื่ อ ถือ ดั ง กล่า วยั ง ไม่ อ าจเทีย บเท่ ากับ กรณีที่ ได้ รั บการจั ดอันดับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อ ย
ความน่าเชื่อ ถือ ที่สูงกว่า
BBB (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ขั้น ปานกลางเมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อ นไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
ในระดับปานกลางเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอื่นหรือ ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ห รือ สภาพทางเศรษฐกิจจะมี
อ ย่ า งไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดั งกล่ าวจะมี ความไม่ แน่ นอนมากขึ้นไปตาม
ผลกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
ขอ งตราสารทางการเงิ น เหล่ านี้ ม ากกว่า ตราสารหนี้อ ื่ นที่ได้รับ B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อ นไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ในประเภททีส่ ูงกว่า
ที่ ไ ม่ แ น่ น อ นเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู้อ อกตราสารอื่น ในประเทศไทย ความสามารถใน
BB (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถือ ค่ อ นข้ างต่ าเมื่ อเปรี ยบเทียบกับ
การชาระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเ งิ น
ผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อ นไขของตราสาร
ในทางลบระยะสั้น
เหล่ า นี้ ภ ายในประเทศนั้น ๆ มีค วามไม่ แ น่น อนในระดับหนึ่งและ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อ นไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ค ว า ม ส าม าร ถในก าร ช า ระ หนี้ คื น ตาม ก าห นดเวลาจะมี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิ
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้ อ ผูกพั นทางการเงิน ขึ้ นอยู่กับ สภาวะที่เ อื้อ ต่อ การดาเนิน ธุร กิจ และสภาพการณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
กับผู้อ อกตราสารหนี้อ ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อ นไขขอ ง D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น
ตราสารหนี้และข้อ ผูกพันทางการเงินยั งคงเป็นไปได้ในปัจ จุ บัน แต่
ความมั่ น คงยัง จ ากัดอยู่ใ นระดับ หนึ่ ง เท่ านั้ น และความสามารถ หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอย่างต่อ เนื่อ งเท่านั้น และความสามารถ ไทย
เครื่อ งบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อ จากอันดับความน่าเชื่อ ถือ ทุก
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอย่า งต่อ เนื่อ งนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กั บ
ระดับ เพื่อ แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ระดับสากล เครื่อ งหมาย “ + ”
สภาวะที่เอื้อ ต่อ การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ จากอันดับความน่าเชื่อ ถือ สาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อ แสดงถึง
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถือ ขั้ นต่ า มากเมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ สถานะย่อ ยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อ ถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญ ลักษณ์
ผู้ อ อ กตราสารหรื อ ตราสารอื่น ใน ประเทศไทยความสามารถ ต่อ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ อันดับ “AAA (tha)” หรือ อันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
ในการปฏิบั ติตามข้ อ ผูกพั นทางการเงิ น ขึ้น อยู่กับสภาวะที่เอื้อ ต่อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญ ลักษณ์ตอ่ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อ ถือ ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สั ญ ญ าณการปรั บ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถือ (Rating Watch) : สั ญ ญ าณ การปรั บ อันดับ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อ ถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อ ถือ จะถูกใช้เพื่อ แจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอั น ดั บ
ตราสารหนี้ซึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ ในปัจจุบัน
ความน่าเชื่อ ถือ และแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญ ญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น
“สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ให้สูงขึ้น “สัญ ญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้ ม ในการปรั บ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ให้ต่ าลง หรือ “สั ญ ญาณวิ วัฒ น์” ในกรณี ที่อ ันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถือ อาจจะได้ รั บ การปรั บ ขึ้ น ปรั บ ลงหรื อ คงที่ โ ดยปกติ สั ญ ญ าณการปรั บ อันดับ
ความน่าเชื่อ ถือ มักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่ม ีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้ม ที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ม าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่ม เติม ข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น

30

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สาหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

31

รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล
- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.4 เท่า
• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่า วเป็ นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทินล่าสุด
-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://am.kkpfg.com

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการที่ https://am.kkpfg.com

33

• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
สาหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง
รายละเอียด
แก้ไขรายละเอียดโครงการ แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน
กองทุน เพื่อให้เป็นไปตาม คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง
ประกาศสานักงาน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทได้แก้ไขรายละเอียด
คณะกรรมการกากับ
โครงการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง
แก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชวี้ ัด/อ้างอิง (“Benchmark”) เพื่อให้
(Benchmark)
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset
Allocation : SAA) ของที่ ป รึ ก ษาการลงทุนของกองทุ น รวมถึ ง ปรั บปรุง
Benchmark อื่ นใ ห้ ส อดคล้ องกั บแผนการลงทุ น แ ละแก้ ไ ขชื่ อ บาง
Benchmark ให้ ส อดคล้อ งกั บ การเปลี่ ย นชื่ อ ของดัชนี โดยสรุ ปประเด็น
สาคัญดังนี้
1. ปรั บ ลดน้า หนักส่ ว นประกอบของ Benchmark ในส่ วนตราสารทุนใน
ประเทศ และเพิ่มน้าหนักตราสารทุนต่างประเทศ
2. แก้ไข Benchmark สาหรับการลงทุนตราสารทุนในประเทศ จาก ดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็น ดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
3. ปรับลดน้าหนักส่วนประกอบของ Benchmark สาหรับการลงทุนในตรา
สารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุน ได้ ( Investment
Grade) ต่างประเทศ และเพิ่ม Benchmark สาหรับการลงทุนในตราสาร
หนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
4. แก้ไขชื่อ Benchmark ดังนี้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของดัชนี ใ น
Bloomberg
1) Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN
INDEX VALUE Hedged USD เป็น Bloomberg GLOBAL
AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
2) Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value
Hedged USD เ ป็ น Bloomberg Global High Yield Total Return
Index Value Hedged USD
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วันที่มีผล
22 กันยายน 2564
เป็นต้นไป

1 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป

เรื่อง

รายละเอียด
5. ปรั บ ลดน้ า หนัก ส่ว นประกอบของ Benchmark ส าหรั บ การลงทุนใน
กอ ง ทุ น รวม อสั งหาริ มทรั พย์ และกอ งทรั สต์ เ พื่ อการลงทุ 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 อ การลงทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในประเทศสิงคโปร์ เป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก
7. เพิ่ ม Benchmark ส าหรับ การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
(Infrastructure Fund) ทั่วโลก
8. ปรั บ ลดน้ า หนัก ส่ ว นประกอบของ Benchmark ส าหรั บการลงทุนใน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ (Commodity) และเพิ่ ม น้ า หนั ก ส่ ว นประกอบของ
Benchmark สาหรับการลงทุนในทองคา
9. แก้ไขชื่อ ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรั ฐ
เป็น ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM)
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน
10.แก้ไข Benchmark เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกองทุน
รวมถึงสะท้อนถึงต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับการลงทุนในตราสาทุน สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ทองคา
ต่างประเทศ จากเดิม ที่ระบุว่า ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน เป็น ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
แก้ไขรายละเอียดโครงการ แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปประกาศสมาคมบริษัท
กองทุน เพื่อให้เป็นไป
จัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การคานวณและประกาศมูลค่า
ประกาศสมาคมบริษัท
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
จัดการลงทุน
คืนหน่วยลงทุน
แก้ไขรายละเอียดโครงการ แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่ อให้เป็นไปตามประกาศส านั ก ง าน
กองทุน เพื่อให้เป็นไปตาม คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ สน. 68/2564
ประกาศสานักงาน
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บการลงทุนในหรือ มีไว้ ซึ่ง
คณะกรรมการกากับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
หลักทรัพย์และตลาด
การดาเนินการ
หลักทรัพย์
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วันที่มีผล

28 เมษายน 2565
เป็นต้นไป

11 กรกฎาคม 2565
เป็นต้นไป

