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สาส์นบริษัทจัดการ 

 

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด  (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล  
นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND :  KKP GNP FUND) ได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่  
1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565  บริษัทจึงขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
 
ผลการดำเนินงาน 

กองทุนเปิด KKP GNP มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 5,204.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.5191 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ลดลงร้อยละ 17.94 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การดำเนินงานลดลงร้อยละ 7.67 

กองทุนเปิด KKP GNP-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 8.66 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.5229 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ลดลงร้อยละ 17.92 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การดำเนินงานลดลงร้อยละ 7.67 

ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท  

 
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ตลาดหุ้นประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน ธันวาคม 2564 หลังผลการวิจัยในแอฟริกาใต้ อังกฤษ และสกอตแลนด์
บ่งชี้ว่า ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีอาการเจ็บป่วยน้อยกว่าและอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลตา  
ทำให้เชื่อว่าการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.6 หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่า จะไม่ล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ  COVID-19 
เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในเดือน มีนาคม 2563 ขณะที่สภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางอีก  
2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถจ่ายหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และได้ประกาศเพิ่มการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นเดือนละ  
3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อพันธบัตรจะยุติลงในเดือน มีนาคม 2565 สอดคล้องกับท่ีตลาดคาดการณ์ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ
สำคัญส่วนใหญ่ยังคงออกมาแข็งแกร่ง อาทิ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับร้อยละ 2.1 และ
ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 115.8 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 111.9 ในเดือน พฤศจิกายน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์



 

 
 

คาดการณ์ที่ระดับ 110.8 ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 หลังธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคง 
ดำเนินนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป แม้ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 4.9 ในเดือน 
พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจะปรับเพิ่มวงเงินการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม  
2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเป็น 4 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่อชดเชยกับการซื้อพันธบัตรในโครงการ Pandemic 
Emergency Purchase Programmee ที่จะส้ินสุดลงในเดือน มีนาคม และจะลดวงเงินการซื้อพันธบัตรสู่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร 
ในไตรมาส 3 ของปี 2565 และแม้ว่าจะมีการขยายตัวของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ไม่ได้
ประกาศใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนท่ีเข้มงวดมากนัก อาทิ สเปนยังอนุญาตให้สามารถเข้าชม
กีฬากลางแจ้งได้ร้อยละ 75 ของความจุที่นั่ง และรัฐบาลฝรั่งเศสไม่มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงปีใหม่  เป็นต้น นักลงทุน 
ส่วนใหญ่จึงคาดการณ์ว่า ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีจำกัด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจ
ออกมาดีกว่าคาด อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ในเดือน พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่การ
ส่งออกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 ในเดือน พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดอันดับสองนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูล
ในปี 2531 จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดัชนี TAIEX ของไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจ 
ที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งการส่งออกในเดือน พฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์  
ของตลาดที่ร้อยละ 23.05 โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ยังบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 55.5 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรัฐฯ 
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงร้อยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี เทียบกับเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้งไว้ที่เพียงร้อยละ 2 
และเงินเฟ้อในยูโรโซนท่ีสูงถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหาเงินเฟ้อถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 38.7 มาอยู่ที่ 107.9 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุล ( QT)  
เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังทำให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอบโต้รัสเซีย
ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแห่งออกจากระบบ SWIFT ที่เป็นตัวกลางสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการทำธุรกิจในรัสเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากการออกกฎ
ควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน อาทิ ไม่ให้บริษัทการศึกษาจีนจัดตั้งบริษัทตัวแทนนอกประเทศ ส่งผลให้บริษัทจีนไม่สามารถเสนอ
ขายหุ้นในต่างประเทศได้ และมีแนวโน้มที่จะออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินทรัพย์ของสถาบันการศึกษา การควบรวมกิจการ  
และการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดต่อธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ทั้งเกม  
การไลฟ์สตรีมมิ่ง และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลน์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี การประกาศล็อคดาวน์เซินเจิ้น 
ซึ่งมีประชากรถึง 17 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางด้านดัชนี 
KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง ถึงร้อยละ 7.4 หลังธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 
1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพื่อลดผลกระทบการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่กำหนดไว้ที่
ระดับร้อยละ 2.0 ขณะที่หนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง 



 

 
 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง หลังราคา
พลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และปัญหา
อุปทานที่ยังคงตึงตัวมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า ขณะที่การทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศทำให้อุปสงค์กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้ธนาคารกลาง
หลายประเทศจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากกว่าภูมิภาคอื่น โดยตลาดปรับตัวลงแรง
หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณในเดือน เมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น เพื่อสู้กับเงินเฟ้อ
ที่สูงสุดในรอบ 40 ปี และ FED ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.75 ในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ตามลำดับ อีกทั้ง 
ยังส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบ้ียอีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมครั้งต่อไป  ท้ังนี้ FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอท่ีจะ
รองรับมือกับการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าด้านดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อ ในเดือน พฤษภาคม 
ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 8.6 ตามลำดับ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้ 
ECB จำเป็นต้องส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม และจะ
ปรับสู่ระดับร้อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 เทียบกับที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในปัจจุบัน ปัญหาพลังงานยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในกลุ่มประเทศ
ยุโรปที่ยังคงต้องติดตาม หลังการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยกลุ่มอียูยืนยันที่จะลดการนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากรัสเซียภายในปีนี้ ตลาดหุ้น
ไต้หวันและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.2 และ 15.4 ตามลำดับ หลังการส่งออกเริ่มส่งสัญญานอ่อนตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี
และเซมิคอนดักเตอร์ ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ นอกจากนั้นธนาคารกลางของทั้งสองประเทศได้ปรับขึ้นดอกเบี้ย  
ในการประชุมระหว่างไตรมาส 2 สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป ท้ังนี้ ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นบวก  
หลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ และลดระยะเวลากักตัวเหลือ 10 วัน จากเดิม 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ 
ตลาดหุ้นจีนมีเงินลงทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติที่มองว่าการลงทุนในจีนจะเผชิญกับความเส่ียงของดอกเบี้ยขาขึ้น เงินเฟ้อ และ  
สภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงต่ำกว่าในภูมิภาคสำคัญอื่น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำและธนาคารกลางของจีนยังมี
แนวโน้มดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย อาทิ การลดภาษีรถยนต์และขยายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก 
ตลอดจนการปรับลดดอกเบี้ย Loan Prime rate 5 ปีลงร้อยละ 0.15 เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ 

ในไตรมาสที่ 3 ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้  
ธนาคารกลางประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อไปเพื่อให้เงินเฟ้อกลับมาอ ยู่ในกรอบเป้าหมาย 
ที่วางไว้ สร้างความกังวลต่อการเกดิภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไป  
โดยล่าสุดรัสเซียเผยผลประชามติของ 4 แคว้นของยูเครนที่ยึดมาได้สนับสนุนการรวมดินแดนกับรัสเซีย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง  
หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED กล่าวย้ำในการประชุมประจำปี Jackson Hole Symposium ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ และได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือน กันยายน  
ซึ่งนับเป็นการขึ้นที่ระดับดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 หลังจากอัตราเงินเฟ้อได้ขึ้นไปแตะที่  
ร้อยละ 9.1 ในเดือน มิถุนายน ก่อนที่จะปรับตัวลงมาที่ร้อยละ 8.3 ในเดือน สิงหาคม ตามราคาพลังงานที่ลดลง ทั้งนี้ ตลาดแรงงานยังมี
การเติบโตที่แข็งแกร่งจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน สิงหาคม ที่ 3.15 แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3 แสนตำแหน่ง  
โดย Dot Plot ส่งสัญญาณว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.25 ในการประชุมที่เหลือของปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ย  
ไปอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50 ภายในส้ินปี เพิ่มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะถดัไป ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง 



 

 
 

จากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75  
เป็น ร้อยละ 1.25 ในเดือน กันยายน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในระดับร้อยละ 0.75 เป็นครั้งแรก จากที่ปรับขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือน กรกฎาคม  
ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตรานโยบายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2562 และยังคงส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ยังสะท้อนถึงความเปราะบาง อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน กันยายน อยู่ที่ระดับ 48.5 และ 48.9 ปรับตัวลดลงจาก
เดือน สิงหาคม ที่ 49.6 และ 49.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านพลังงานยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องติดตามหลังการคว่ำบาตร
รัสเซีย ในเบื้องต้นกลุ่มประเทศยุโรปได้มีความร่วมมือลดการใช้พลังงาน และจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ช่วง 
ปลายเดือน กันยายน ภูมิภาคยุโรปได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากฝ่ังสหราชอาณาจักร หลังรัฐบาลออกแผนนโยบายลดภาษีมากสุดในรอบ  
50 ปี สร้างความกดดันต่อแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความผันผวนใน 
ตลาดการเงินจนธนาคารกลางอังกฤษ หรือ BOE ต้องประกาศมาตรการ QE ฉุกเฉินผ่านการซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างไม่จำกัดจำนวน
จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาดการเงิน ตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 9 .5 และ 7.6 ตามลำดับ 
นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ โดยการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
ลดลงร้อยละ 1.7 ในเดือน สิงหาคม ที่เป็นการปรับลงครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี ขณะที่ภาพรวมการลงทุนในไต้หวันถูกกดดันเพิ่มขึ้ น 
หลัง แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ เดินทางไปเยือน ด้านตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงร้อยละ 15.2 ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก  
จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ และสภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤต  
ขาดแคลนพลังงานและจำเป็นต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ดัชนี SENSEX ของอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8.3 สวนทางกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก หลังอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง 3 เดือนติดต่อกันในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม  
ที่ผ่านมา โดยธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ 

ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น หลังธนาคารกลางบางประเทศส่งสัญญาณชะลอ  
การขึ้นดอกเบี้ย อาทิ ธนาคารกลางของออสเตรเลียและแคนาดา ขณะที่เจ้าหน้าที่ FED บางท่านเริ่มแสดงท่าทีไปทางนโยบายการเงิน 
แบบเข้มงวดน้อยลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเริ่มส่งสัญญานชะลอตัว อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (CPI) รวมหมวดอาหาร
และพลังงาน เดือน ตุลาคม ปรับตัวขึ้นร้อยละ 7.7 ต่ำกว่าร้อยละ 7.9 ท่ีตลาดคาด และชะลอตัวจากร้อยละ 8.2 ในเดือน กันยายน อีกทั้ง
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) ส่งสัญญาณว่า FED จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 
เดือน ธันวาคม ข้อมูลภาคตลาดแรงงานท่ีกดดันเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว โดยสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า 
ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลง 353 ,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 10.3 ล้านตำแหน่งในเดือน ตุลาคม โดยตัวเลขอัตราการหมุนเวียนของ
แรงงาน (JOLTS) เป็นข้อมูลท่ี FED ให้ความสำคัญในการวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ 
อย่างไม่เป็นทางการนั้นบ่งชี้ว่า พรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา 
ทำให้การออกนโยบายที่สุดโต่งไปทางใดทางหน่ึงทำได้ยากขึ้น จากในอดีตที่ผ่านมาตลาดจะตอบรับในเชิงบวกต่อผลดังกล่าว ขณะที่ดัชนี 
STOXX Europe 600 ปรับขึ้นหลังราคาก๊าซธรรมชาติปรับลงมาเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยลดลงกว่าร้อยละ 65 จากระดับสูงสุดในเดือน 
สิงหาคม แม้ว่าในการประชุม ECB เดือน ตุลาคม จะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 2 ซึ่งเป็นการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และยังส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเงินเฟ้อใน
กลุ่มยูโรโซนปรับเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 10.7 ในเดือน ตุลาคม ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสะท้อนถึงความเปราะบาง อาทิ 



 

 
 

ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ตุลาคม อยู่ที่ระดับ 46.6 และ 48.2 ปรับตัวลดลงจากเดือน กันยายน ที่ 48.4 และ 48.8 
ตามลำดับ 

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว ผ่านการลงทุนใน
บริษัทท่ีได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางการค้า และเศรษฐกิจของโลก โดยให้ความสำคัญกับวัฏจักรการลงทุนระยะยาว สะท้อนจาก
ตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ ในพอร์ตลงทุน  (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 26.1 ต่อปี  (ณ  พฤศจิกายน 2565)  
ซึ่งพอร์ตลงทุนในปัจจุบันมีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ดังนี้ กลุ่ม Information Technology ร้อยละ 18.1 กลุ่ม Health Care 
ร้อยละ 17.0 กลุ่ม Consumer Discretionary ร้อยละ 14.1 กลุ่ม Financial ร้อยละ 10.3 และ กลุ่ม Industrials ร้อยละ 10.3 โดยหุ้นที่มี
น้ำหนักลงทุนหลักในพอร์ตได้แก่ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก บริษัท Microsoft ผู้นำ Software-as-a-service (SaaS) เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ Window และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เบอร์หนึ่งของโลก ASML ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับการผลิต 
เซมิคอนดักเตอร์บริษัทเดียวในโลกที่มีเทคโนโลยี EUV สำหรับการผลิตชิปสมัยใหม่ และบริษัท Novo Nordisk ซึ่งเป็นผู้วิจัยและผลิตยา
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ เป็นต้น  

 
แนวโน้มการลงทุน 

ดัชนีหุ้นท่ัวโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน จากมุมมองของนักลงทุนที่ยังมีความไม่แน่นอนต่อทิศทางการดำเนิน
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนบางส่วนคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย  
จาก FED ในช่วงปลายปี 2566 หลังตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ท้ังนี้
ตัวเลขในภาคแรงงานยังคงตึงตัวจากตำแหน่งที่เปิดรับ ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับผู้สมัครที่กำลังมองหางาน ขณะที่ราคาพลังงาน 
ปรับลดลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง อาจส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ชะลอตัวในปีนี้อย่างที่คาดการณ์ไว้
ก่อนหน้า และ FED อาจไม่จำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ทยอยปรับลดคาดการณ์  
ผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบียนอยา่งต่อเนื่อง สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังในระยะถัดไปแล้ว หากธนาคารกลางไม่จำเป็นต้องปรับขึ้น
ดอกเบี้ยต่อเนื่อง เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักลงทุนอาจกลับมีมุมมองเชิงบวกอีกครั้งต่อการลงทุนในดัชนีหุ้นโลก  

ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการลงทุนที่ต้องติดตามได้แก่ (1) ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่สำคัญ อาทิ 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันตลาดมองว่า FED จะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ย
น้อยกว่าที่เคยให้แนวทางไว้ รวมถึงติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ใน
ระดับสูง (2) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงตัวเลขในตลาดแรงงานที่จะ
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งหากตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาก อาจส่งผลให้ 
FED จำเป็นต้องปรับเปล่ียนทิศทางการดำเนินนโยบายให้ผ่อนคลายขึ้นในระยะถัดไป (3) การเปิดประเทศของจีน จะช่วยสนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกได้มากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจหลักอาจมีการเติบโตที่ชะลอตัว หรือเติบโตลดลง และ (4) สถานการณ์
ระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ียังคงยืดเยื้อ และความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) อื่น ๆ 



 

 
 

ผู้จัดการกองทุนหลัก (The Capital Group Company Inc.) ยังคงมุ่งเน้นหาหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว (Secular 
Growth) สินค้าหรือบริการมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ มีงบดุลที่แข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง 
อาทิ ธุรกิจที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์  ผสมผสานด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่ธุรกิจมีความมั่นคง 
(Stable Foundations) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ผันผวน และเป็นหุ้นที่ เติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ 
(Economically Sensitive) อย่างกลุ่มธนาคาร การก่อสร้าง การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อจับกระแสเศรษฐกจิในแต่ละช่วง รวมถึงหุ้นกลุ่มที่มี
ผลกระทบจำกัดจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง (Inflation Mitigation) กล่าวคือ มีศักยภาพการเติบโตและสามารถส่งผ่านต้นทุน 
ที่สูงขึ้นได้ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่ง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 
สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ

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

 

         ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกยีรตินาคินภัทร จำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกดั มีดัชนชีี้วดัการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง 
CAC ทั้งนี้  CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (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 

 

https://am.kkpfg.com/
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ผลการดำเนินงานของกองทุน1 

• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดท่ัวไป (KKP GNP) ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 5,204,643,547.94 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 16.5191 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน2 
กองทุนรวม  -18.78% 0.05% -0.35% -17.94% 11.55% 7.89% N/A 7.44% 

ตัวชี้วัด3,6 -10.24% -0.20% 0.43% -7.67% 12.19% 8.04% N/A 8.29% 
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

25.70% 26.61% 26.24% 25.23% 22.72% 19.22% N/A 17.28% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

20.58% 22.93% 21.67% 20.25% 20.63% 17.42% N/A 15.69% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A 0.64% -1.43% 14.09% -8.56% 17.65% 30.24% 28.09% 
ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A 0.05% 6.51% 12.83% -10.15% 17.26% 16.15% 31.98% 

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A 11.17% 13.40% 7.68% 13.12% 11.53% 27.14% 13.98% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A 13.45% 12.54% 6.51% 11.87% 10.16% 27.40% 11.38% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 
2 % ต่อป ี
3 ตัวชี้วัด:  MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้าย
ของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปี
ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form 
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is 
intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and 
may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future 
performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information 
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assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to 
compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, 
without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a 
particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any 
liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other 
damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
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• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 8,660,100.45 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน : 16.5229 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน2 

กองทุนรวม -18.76% 0.05% -0.35% -17.92% N/A N/A N/A -17.57% 

ตัวชี้วัด3,6 -10.24% -0.20% 0.43% -7.67% N/A N/A N/A -7.87% 

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน2 

25.70% 26.61% 26.24% 25.23% N/A N/A N/A 24.44% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2 

20.58% 22.93% 21.67% 20.25% N/A N/A N/A 19.66% 

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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 N/A -0.08% 
ตัวชี้วัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.97% 

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.43% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.97% 

1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 
2 % ต่อป ี
3 ตัวชี้วัด:  MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
4 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันท่ีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้าย
ของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปี
ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันท่ีเลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form 
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is 
intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and 
may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future 
performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information 
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assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to 
compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, 
without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a 
particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any 
liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other 
damages. (www.msci.com) 

 
หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
       3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564) 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

- ไม่มี - 
 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
- ไม่มี - 

 

• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี - 

• รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน 

 
 

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน ท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว 
- ไม่มี -  
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ผลการดำเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP GNP FUND ไปลงทุน 
 

หลักทรัพย ์ ผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ ต่อป)ี 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) -20.37 24.61 

Source: Bloomberg  
 
ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นั้น  ๆ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 

2565 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดความเส่ียง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉล่ีย โดยในที่น้ี
ใช้การคำนวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันทำการ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565  
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KKP GNP FUND มีการลงทุน 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ป ี
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถใน 

การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มี ค วาม เสี่ ย ง ใน ระ ดั บ ป าน ก ล าง ผู้ อ อ ก ต ราส ารห น้ี มี ค วา ม ส าม ารถ ใน 
การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพ อ แต่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี 
ความสามารถในการชำระหน้ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ ในระดับ 
สูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงิน ต้น ในเกณ ฑ์ ต่ำกว่าระดับ ป านกลาง และจะได้รับ ผลกระท บจาก  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ  และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจใน  
การชำระหน้ีได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหน้ีไม่มีความสามารถใน 
การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ ออำนวยทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่ งแวดล้อมอื่น  ๆ  อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ ในสภาวะผิด นัดชำระหน้ี  โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ 
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อ

จำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหน้ี  
ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าวซึ่งมี เครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ด้านการผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่ง 
ในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ี
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย 
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจาก น้ี  Tris Rating ยั งกำหนด “แนวโน้มอัน ดับ เครดิต ” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี ท้ังน้ี 
แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการชำระหน้ีของหน่วยงานน้ัน ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  

   หรือไม่เปล่ียนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้ี
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ 
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
ห รือ ต รา ส ารอื่ น ใน ป ระ เท ศ โด ย ระ ดั บ ค วา ม น่ า เชื่ อ ถื อ ข อ ง 
ตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่ อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่าน้ีภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงและ 
ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รช ำ ระ ห น้ี คื น ต า ม ก ำ ห น ด เว ล า จ ะ มี  
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ตราสารหน้ีและข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถ 
ในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถ 
ในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
สภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึ งระดับความน่าเชื่ อถือขั้น ต่ำมากเมื่ อเปรียบ เทียบกับ 

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทยความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อ 
การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือ 
ตราสารหน้ีซึ่งกำลังอยูใ่นภาวะผิดนัดชำระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
กำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทยภายใต้  
อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูง  
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลา 
ในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณี ท่ีได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน  
การชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ท่ีไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์  
ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศ
ไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุก
ระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า  “CCC (tha)”  
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 

ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณี ท่ีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงท่ีโดยปกติ สัญญ าณ การปรับอันดับ  
ความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีถู่กจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับตำ่มากที่สุดที่จะถูกลดอันดบั 
ความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดบัต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต่ำที่จะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีถู่กพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสีย่งในระดับสูงที่จะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดบัความน่าเชือ่ถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก 
ลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ทีส่ร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสญัญาชำระหนี้มาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คลา้ยกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนที่คล้ายกนั มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอ่ืนที่คล้ายกนั มีอันดับคุณภาพต่ำที่สดุในอันดับนั้น 

 
  



 
 

 
 

22 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

สำหรับรอบบัญชี 

ตั้งแตว่ันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน 

 
- ไม่มี - 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น 

 
- ไม่มี - 

 
สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน 

ตั้งแตว่ันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

• กรณีท่ีบริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพรอ้ม
ทั้งเหตุผล 

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) =  0.1 เท่า 
 

• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือ 
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

 

• ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

• ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด 
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี 
https://am.kkpfg.com 
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• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี 
https://am.kkpfg.com 

 

• รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

 

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน ณ วันท่ี 11 มกราคม 2566 

 
  

http://www.sec.or.th/
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 

 

สำหรับรอบระยะเวลาวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 

การแก้ไขเพิม่เติม
รายละเอียดโครงการของ
กองทุนภายใตก้ารจดัการ 

1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำน ักงานคณ ะกรรม การกำก ับหล ักทรัพ ย ์และตลาดหลักทรัพ ย ์
(สำนักงาน) ดังนี ้

1.1   แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

1.2 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  
ที่ สน. 41/2564 เรื ่อง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

1.3 แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศ
ป ระ ก า ศ ค ณ ะ ก รรม ก า รก ำก ับ ต ล า ด ท ุน  ที ่ ท น . 11/2564  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การคำนวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
3. แก้ไขเพิ ่ม เต ิมรายละเอียดโครงการกองทุนเพื ่อรองรับเครื ่องมือ  
การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 

1 กรกฎาคม 2565  
เป็นต้นไป 
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เร่ือง รายละเอียด วันที่มีผล 
การแก้ไขเพิม่เติม
รายละเอียดโครงการของ
กองทุนภายใตก้ารจดัการ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 10/2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
(ฉบับประมวล) ดังต่อไปนี้  
1. แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนตามประกาศที่  สน. 10/2560 (ฉบับ
ประมวล) ข้อ 4 (2) เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น 
และกองทุนรวมอื่น นั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด 
ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 
1 ทอด 
2. แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนตามประกาศที่  สน. 10/2560 (ฉบับ
ประมวล) ข้อ 5 (1) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไป ลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น 
3. แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนตามประกาศที่  สน. 10/2560 (ฉบับ
ประมวล) ข้อ 5 โดยห้ามบริษัทจัดการใช้ สิทธิออกเสียงในกองทุนรวม
ปลายทางที่ไปลงทุนทุกกรณี รวมถึงกรณีกองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้บริษัทจัดการ
เดียวกัน 

15 พฤศจิกายน 2565 
เป็นต้นไป 
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