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สาสน์บริษัทจัดการ 

เรยีน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (บริษัท) ขอเรียนขอ้มูลใหท้่านทราบว่า กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล  
นิว เพอรส์เปกทีฟ เฮดจ์ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND–HEDGED : KKP GNP-H FUND) ได้ด าเนินการมาครบรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  30 เมษายน 2565 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว  
มายงัท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อท่านผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัทราบขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทนุโดยครบถว้นดงัตอ่ไปนี ้

 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุน KKP GNP-H มีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 เท่ากบั 1,172.48 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.1529  บาท โดยมีผลการด าเนินงานยอ้นหลัง 12 เดือน ลดลงรอ้ยละ 12.19 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 4.99  

กองทุน KKP GNP-H-F มีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เท่ากับ 7.13 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.3787  บาท โดยมีผลการด าเนินงานยอ้นหลัง 12 เดือน ลดลงรอ้ยละ 10.77 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 4.99 

กองทุน KKP GNP-H-SSF มีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 เท่ากบั 8.78 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.1561  บาท โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงรอ้ยละ 19.66 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 11.55 

เกณฑม์าตรฐานวดัผลการด าเนินงานคือ คือ ดชันี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 95% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท 5%   

 

ภาวะการลงทนุในช่วงที่ผ่านมา 

ช่วงระหว่างไตรมาสสอง 2564 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ ้นต่อ เน่ือง หลังจากผลประกอบการไตรมาสหนึ่ ง 
ของบริษัทจดทะเบียนมีก าไรรวมออกมาดีกว่าคาดถึงร้อยละ 23.4 ได้รับโมเมนตัมเชิงบวกหลังวุฒิ สภาและประธานาธิบดี 
โจ ไบเดน สามารถบรรลุข้อตกลงมาตรการใช้จ่ายด้านโครงสรา้งพื ้นฐานวงเงิน 5.79 แสนล้านดอลลาร์ ทั้งนี ้แม้ตัวเลขเงินเฟ้อ 
ในเดือนพฤษภาคม ออกมาสูงถึงรอ้ยละ 3.4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ สรา้งความกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจลดมาตรการ 
ซือ้สินทรพัยแ์ละปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกว่าที่คาดไว ้อย่างไรก็ตามนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั ไดแ้ถลงการณ ์
ต่อสภาครองเกรสใน มิถุนายน ว่าเฟดจะไม่ใชค้วามวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อเป็นแรงผลักดันใหต้อ้งเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 



 

 
 

เรว็เกินไป ส่งผลใหน้กัลงทนุคลายความกงัวลลง ตลาดหุน้ยโุรปปรบัตวัขึน้ในทิศทางเดียวกนั จากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวนใ์นยโูร
โซนที่เพิ่มขึน้และสหภาพยโุรปมีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการควบคมุการเดินทางส าหรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวคัซีนครบโดสแลว้
ใหเ้ดินทางเขา้สหภาพยุโรปได ้ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป หลังการแจกจ่ายวัคซีนในภูมิภาคที่ท  าไดร้วดเร็ว ประกอบกับไดร้บั 
ปัจจยัสนบัสนนุ ไดแ้ก่ 1)ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของบรษิัทจดทะเบียนในดชันีที่ออกมาแข็งแกรง่อย่างตอ่เน่ือง ก าไรรวมออกมาดีกว่า
ที่คาดรอ้ยละ 18.6 โดยเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรม Consumer Discretionary, Financial, Material และ Energy 2) ตวัเลขเศรษฐกิจส าคญั
ออกมาส่งสญัญาณขยายตวั อาทิ ดชันี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบือ้งตน้เพิ่มขึน้สู่ระดบั 59.2 ในเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นระดับ
สงูสดุในรอบ 180 เดือน และความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจในยโูรโซนเพิ่มขึน้สู่ระดบั 117.9 ในช่วงเวลาเดียวกนั ซึ่งสงูกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
เป็นเดือนที่ 4 ติดตอ่กนั และ 3) ธนาคารกลางยโุรปยงัมีมติคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ดชันีตลาดหุน้ประเทศเกิดใหม่ปรบัเพิ่มขึน้
เช่นกนั โดยเฉพาะไตห้วนั และเกาหลีใต ้ที่ไดร้บัผลกระทบเชิงบวกจากภาวะการขาดแคลนชิบทั่วโลก ในฐานะเป็นผูส้่งออกหลกั เซมิคอน
ดกัเตอร ์โดยในเดือน พฤษภาคม ยอดส่งออกของไตห้วนัขยายตวัถึงรอ้ยละ 34.50 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัรอ้ยละ 16.51 
เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่งเป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 4 เดือน ดา้นยอดส่งออกสินคา้เทคโนโลยีของเกาหลีใต้ อาทิ เซมิคอนดกัเตอร ์
จอแสดงผล และโทรศพัทมื์อถือ ขยายตวัต่อเน่ืองในทิศทางเดียวกนั ขณะที่ ดชันี SENSEX ของอินเดียปรบัตวัขึน้ หลงัจ านวนผูต้ิดเชือ้ใหม่
รายวันในอินเดียลดลงอย่างมากจาก 4 แสนคน ลงมาอยู่ที่ระดับ 5 หม่ืนคนต่อวันในช่วงปลายเดือน มิถุนายน ส าหรบัดัชนี CSI 300  
ของจีนปรับตัวเพิ่มขึน้น้อยกว่าดัชนีตลาดหหุ้นประเทศเกิดใหม่โดยรวม จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งการบริโภค  
การผลิต และการลงทนุที่ขยายตวัต ่ากว่าคาดการณ ์สะทอ้นจากตวัเลขการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน พฤษภาคม ที่ขยายตวัรอ้ยละ 8.8 
เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากร้อยละ 9.8 ในเดือนก่อน ส่วนหนึ่ ง เป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์ 
หลังเกิดภาวะการขาดแคลนชิป ขณะที่ยอดค้าปลีกขยายตัวรอ้ยละ 12.4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากรอ้ยละ 17.7  
ในเดือน เมษายน นอกจากนีย้ังมีประเด็นความขัดแย้งกับสหรฐัฯ อย่างต่อเน่ือง โดยสหรฐัสั่งห้ามน าเขา้สินคา้ที่ใชฝ้้ายจากซินเจียง  
และสั่งห้ามน าเข้าวัสดุผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัท Hoshine Silicon Industry ของจีน โดยอ้างว่าจีนปฏิบัติอย่างโหดรา้ย 
ตอ่ชนกลุม่นอ้ยชาวมสุลิมอยุกรู ์

 ไตรมาส 3 ปี 2564 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยปรับตัว เพิ่มขึน้ในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม  
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด มีก าไรรวมออกมาดีกว่าคาดถึงรอ้ยละ 17.2  
และการสื่อสารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่ มีแนวโน้ม 
คงนโยบายการเงินที่ค่อนขา้งผ่อนคลาย โดยระบุว่าจะเริ่มลดอัตราการเขา้ซือ้สินทรพัยใ์นปีนี ้แต่จะไม่รีบปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้จนกว่า
ตลาดแรงงานจะมีการจา้งงานเต็มอัตรา รวมถึงเม่ืออัตราเงินเฟ้อสูงกว่ารอ้ยละ 2.0 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นตลาดแรงงาน 
ยงัห่างไกลจากจดุที่เรยีกว่าการจา้งงานเต็มอตัราพอสมควร แตใ่นเดือน กนัยายน ตลาดปรบัตวัลดลง จากความกงัวลเรื่องการปรบัขึน้ภาษี
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนีซ้ึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะท าใหร้ฐับาลสหรฐัฯ ผิดนดัช าระหนี ้ประกอบกบัระดบัเงินเฟ้อ 
ที่สงูอย่างต่อเน่ือง ส่วนตลาดหุน้ยโุรปปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเช่นกนั โดยในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม ตลาดยงัสามารถปรบัตวั
ขึน้ได ้หลงัจากธนาคารกลางสหภาพยโุรปมีการปรบัเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบสมมาตรที่รอ้ยละ 2.0 ตีความไดว้่าธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรปสามารถยอมใหเ้งินเฟ้อขึน้สูงเกินรอ้ยละ 2.0 ไดบ้า้งในบางช่วงเวลา จากเดิมที่ก  าหนดไวต้ ่ากว่าหรือใกลร้อ้ยละ 2.0 สะทอ้นถึง 
ความตั้งใจที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเป็นระยะเวลานาน ขณะที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน 
ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนตลาดให้ปรับตัวขึน้ต่อเน่ือง ทั้งนี ้ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส ตลาดปรับตัวลงแรง หลังนักลงทุน  
วิตกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก จากความกดดนัปัญหาห่วงโซ่อปุทาน รวมถึงอตัราเงินเฟ้อของประเทศที่ใชส้กลุเงินยโูรคงอยู่
ในระดบัสงูต่อเน่ือง ในเดือน กนัยายน อตัราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 3.4 สงูสดุในรอบ 13 ปี ส  าหรบัตลาดหุน้ประเทศเกิดใหม่ปรบัลดลง



 

 
 

ในไตรมาสที่ 3 โดยดชันี CSI 300 ของจีนปรบัตัวลดลงถึงรอ้ยละ 6.9 หลงัทางการจีนไดอ้อกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ตามแนวทาง 
Common Prosperity อาทิ  การพิจารณาให้สถาบันกวดวิชาเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร เพื่ อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในจีน  
ซึ่งอาจน าไปสู่การถอดถอนหุน้กลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งหมดออกจากตลาดหลักทรพัย ์และการบังคบัใชม้าตรการที่เขม้งวดต่อบริษัท
เทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ท าใหร้าคาหุน้ในกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้งปรบัตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนีย้งัมีปัญหาการขาดแคลนพลงังานซึง่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจที่ตอ้งใชพ้ลงังานมาก อาทิ การผลิตเหล็ก อลมูิเนียม ซีเมนต ์เป็นตน้ 

ตลาดหุน้หลักส่วนใหญ่ปรบัตัวขึน้ต่อเน่ืองในไตรมาส 4 แมใ้นช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน จะมีความกังวลหลงัการพบไวรสั 
COVID-19 สายพันธุโ์อมิครอน แต่เม่ือมีวิจัยในเวลาต่อมาว่า ผูท้ี่ไดร้บัเชือ้ไวรสัสายพันธุโ์อมิครอนมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง และมีอัตรา  
การเสียชีวิตต ่ากว่าเม่ือเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้า นักลงทุนส่วนใหญ่คลายกังวล ส่งผลให้ตลาดหุ้นสามารถปรบัตัวขึน้ไดต้่อเน่ือง  
โดยตลาดหุ้นสหรฐัฯ ปรบัเพิ่มขึน้มากที่สุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่น จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ 
ที่ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงยืนยันว่าจะไม่มีการใชม้าตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ที่เขม้งวด
เหมือนกับที่เคยเกิดขึน้ในเดือน มีนาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรฐัไดล้งมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนีข้องรฐับาลกลางอีก  
2.5 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ่งคาดว่าจะช่วยใหร้ฐับาลสหรฐัสามารถจ่ายหนีด้อกเบีย้พนัธบตัรไดจ้นถึงปี 2566 ดา้นธนาคารกลางสหรฐัฯ มีมติ
คงอัตราดอกเบีย้ และได้ประกาศเพิ่มการปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นเดือนละ  
3 หม่ืนลา้นดอลลาร ์ส่งผลให้การซือ้พันธบัตรจะยุติลงในเดือน มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโรปปรบัขึน้จากผลประกอบการไตรมาส 3  
ของบรษิัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดต่อเน่ือง ขณะที่ธนาคารกลางยโุรปส่งสญัญาณว่าจะยงัคงด าเนินนโยบายที่สนบัสนนุการเติบโต
ของเศรษฐกิจต่อไป โดยจะปรบัเพิ่มวงเงินการซือ้พันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิม 2 หม่ืนล้านยูโร 
ต่อเดือนเป็น 4 หม่ืนล้านยูโรต่อเดือน ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่อชดเชยกับการซือ้พันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency 
Purchase Programme ที่จะสิ ้นสุดลงในเดือน มีนาคม 2565 ด้านดัชนีตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่  4  
โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใตป้รบัตัวลดลงรอ้ยละ 3.0 หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใตป้รบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.25  
ในการประชมุเดือน พฤศจิกายน เพื่อลดการเรง่ตวัของอตัราเงินเฟ้อและหนีส้ินภาคครวัเรือน หลงัดชันีราคาผูบ้รโิภคเดือน ตลุาคม เพิ่มขึน้
ถึงรอ้ยละ 3.2 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเ น่ืองในเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม นอกจากนั้น 
ยังคงถูกกดดันจากหนี้สินภาคครัวเรือน ณ สิ ้นเดือน กันยายน ที่อยู่ ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่  1,844.9 ล้านล้านวอน  
(1.58 ล้านล้านดอลลาร์) ส  าหรับดัช นี  TAIEX ของไต้หวันปรับตัวเพิ่ มขึ ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ แข็ งแก ร่ง  ทั้ งการส่ งออก 
ในเดือน พฤศจิกายน ที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.2 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่รอ้ยละ 23.05  
โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ยังบ่งชี ้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยปรับตัวเพิ่มขึน้  
เป็น 55.5 ในเดือน ธนัวาคม จากระดบั 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุน้ทั่วโลกปรบัตวัลดลงจากอตัราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เช่น ดชันี Core PCE ในสหรฐัฯ 
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงรอ้ยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี  เทียบกับเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้งไว้ที่ เพียง 
รอ้ยละ 2 และเงินเฟ้อในยโูรโซนที่สงูถึงรอ้ยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหาเงินเฟ้อถกูซ า้เติมดว้ยสถานการณค์วามตงึเครียดระหว่าง
รสัเซียและยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดยราคาน า้มันดิบ Brent ปรบัตัวเพิ่มขึน้มากถึงรอ้ยละ 38.7  
มาอยู่ที่ 107.9 ดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่บารเ์รล ท าใหน้กัลงทนุกงัวลวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจจ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้และลดขนาด
งบดุล (QT) เรว็กว่าที่ตลาดคาดไว ้นอกจากนีค้วามตึงเครียดระหว่างรสัเซียและยเูครนยงัท าใหช้าติตะวนัตกประกาศมาตรการคว ่าบาตร
ตอบโต้รสัเซียซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแห่งออกจากระบบ SWIFT ที่ เป็นตัวกลางส าหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ  



 

 
 

ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของรสัเซียและบริษัทที่มีการท าธุรกิจในรสัเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบ
เพิ่มเติมจากการออกกฎควบคมุธุรกิจหลายอย่างของรฐับาลจีน อาทิ ไม่ใหบ้ริษัทการศึกษาจีนจดัตัง้บริษัทตวัแทนนอกประเทศ ส่งผลให้
บริษัทจีนไม่สามารถเสนอขายหุน้ในต่างประเทศได ้และมีแนวโนม้ที่จะออกขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับสินทรพัยข์องสถาบนัการศึกษา  
การควบรวมกิจการ และการขึน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกดว้ย รวมถึงการเพิ่มความเขม้งวดต่อธุรกิจความบนัเทิงออนไลนท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
เยาวชน ทัง้เกม การไลฟ์สตรีมมิ่ง และเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลนจ์ านวนมาก นอกจากนีย้งัมีการประกาศล็อค
ดาวนเ์ซินเจิน้ซึ่งมีประชากรถึง 17 ลา้นคน ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตสินคา้เทคโนโลยีที่ส  าคัญ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ทางดา้นดชันี KOSPI ของเกาหลีใตป้รบัตวัลดลง ถึงรอ้ยละ 7.4 หลงัธนาคารกลางเกาหลีใตป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรอ้ยละ 0.25  
สู่ระดบัรอ้ยละ 1.25 ในการประชมุเดือน มกราคม เพื่อลดผลกระทบการเพิ่มขึน้ของเงินเฟ้อที่มีแนวโนม้สงูกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที่ก าหนดไวท้ี่ระดบัรอ้ยละ 2.0 ขณะที่หนีส้ินภาคครวัเรอืนยงัอยู่ในระดบัสงู 

ในเดือน เมษายน ตลาดหุน้ทั่วโลกปรบัตวัลดลงต่อเน่ือง จากสถานการณเ์งินเฟ้อที่ยงัอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง นายเจอโรม 
พาวเวล ประธานเฟด ส่งสญัญาณว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ จะมีการปรบัขึน้ดอกเบีย้เรว็ขึน้ โดยระบุว่ามีโอกาสที่ จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 0.50 ในการประชุมเดือน พฤษภาคม เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปี จากราคาพลังงานและราคาสินค้าเกษตร 
ที่ปรบัสงูขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยเูครน ขณะที่ตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัฯ ประจ าไตรมาส 1 
ออกมากหดตวัรอ้ยละ 1.4 สวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดว่าเศรษฐกิจจะขยายตวัรอ้ยละ 1.1 ยิ่งไปกว่านัน้หลงัการรายงานผลประกอบการ
ไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียน ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ใหมุ้มมองที่ระมัดระวงัต่อผลประกอบใชช้่วงที่เหลือของปี จากผลกระทบตน้ทุน  
ที่ปรบัสูงขึน้ ทางดา้นดัชนีราคาผูบ้ริโภคของยูโรโซนปรบัตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ื องสู่ระดับรอ้ยละ 7.5 ในเดือนเมษายน เป็นระดับสูงสุด
นบัตัง้แต่ที่ยโูรสแตทเริ่มรวบรวมขอ้มลูดงักล่าว ท าใหต้ลาดคาดการณว์่าธนาคารกลางสหภาพยโุรปจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายรวม
รอ้ยละ 0.80 ภายในเดือน ธันวาคม ปีนี ้ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 4.9 หลังประกาศล็อคดาวนเ์มืองเซี่ยงไฮ ้
รวมถึงมีการปิดกัน้พืน้ที่บางส่วนของกรุงปักก่ิง สรา้งความกงัวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่ตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัส่วนใหญ่
ยงัสะทอ้นความอ่อนแอ อาทิ ดชันี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน เมษายน อยู่ที่ระดบั 47.4 และ 41.9 ปรบัตวัลดลงจากเดือน 
มีนาคมที่ 49.5 และ 48.4 ตามล าดบั ซึง่ต ่ากวา่ระดบั 50 บง่ชีว้า่ภาคการผลิตและบรกิารของจีนอยู่ในภาวะหดตวั 

 

กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ เฮดจ ์ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน Capital Group New Perspective Fund 
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุน้สามญัในภมูิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุหลกัมุ่งเนน้การเติบโตระยะยาวของผลก าไร 
ผ่านการลงทนุในบรษิัทที่ไดป้ระโยชนจ์ากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการคา้และเศรษฐกิจของโลก โดยมองวฏัจกัรการลงทนุที่ค่อนขา้งยาว
สะท้อนจากตัวเลขการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน  (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต ่าเพียง 24.5% ต่อปี (ณ พฤษภาคม 2565)  
กองเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย Information Technology 20.7%, Consumer Discretionary 16.9%, Health Care 13.2%, 
Financial 10.2% และ  Industrials 9.0% โดยหุ้นที่ มีน ้าหนักลงทุนหลักในพอร์ต เป็น  Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นน าของโลก  
บรษิัท Microsoft ผูน้  า Software-as-a-service (SaaS) เจา้ของลิขสิทธ ์Window และผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง TSMC ผูผ้ลิตเซมิคอนดคัเตอร์
เบอรห์นึ่งของโลก Alphabet บริษัทโฮลดิง้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เป็นเจา้ของ Google, YouTube, Android รวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติง้อีกมากมาย Meta Platforms ผูใ้หบ้รกิารแอพพลิเคชั่น Facebook Social Media ชัน้น าของโลก เป็นตน้  



 

 
 

 

แนวโนม้การลงทนุ 

ดัชนีหุน้ทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน เน่ืองจากนโยบายการเงินมีแนวโน้มเขม้งวดขึน้เพิ่มความกดดัน  
ต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง หลังอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอน  
ทางการเมืองระหว่างรสัเซียและยูเครนเพิ่มความเสี่ยงในระยะสัน้ถึงกลาง ทั้งนีต้ลาดลงทุนยังมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโนม้เศรษฐกิจ  
ที่ทยอยฟ้ืนตวั หลงัการเปิดเมือง และการเปิดใหเ้ดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของวคัซีนในปัจจบุนั  
ยังรับมือกับสายพันธ์ใหม่ของไวรัสได้ แม้จะยังมีการติดเชื ้อใหม่แต่อัตราการใช้โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตยังค่อนข้างต ่า  
ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนสูง การกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากขึน้ช่วยใหก้ารเดินทางรวมถึงกลับมาใชชี้วิตไดเ้สมือนภาวะปกติมากขึน้ 
นอกจากนีใ้นปี 2565-2566 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี MSCI AC World คาดว่าจะสามารถสรา้งก าไรเติบโต รอ้ยละ 5.2 และ 7.5 
ตามล าดบั อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการลงทุนยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ปัจจัยส าคญัที่ตอ้งติดตาม ไดแ้ก่ (1) ทิศทางของ
ตวัเลขเงินเฟ้อ และความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่ธนาคารกลางติดตามเพื่อตดัสินใจในการด าเนิน
นโยบายการเงินในระยะต่อไป (2) สถานการณ์ระหว่างรสัเซียและยูเครน การตอบโตข้องสหรฐัฯ และชาติพันธมิตร รวมถึงผลกระทบ  
ดา้นพลงังานจากการคว ่าบาตรการซือ้ขายพลงังานกบัรสัเซีย  (3) สถานการณใ์นประเทศจีน ทัง้การใชน้โยบาย Dynamic Zero COVID 
นโยบายการตรวจสอบและการควบคมุธุรกิจที่เขม้งวด การจดทะเบียนในตลาดหุน้ต่างประเทศ และปัญหาภาคอสงัหาริมทรพัย ์และ (4) 
การระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จนน าไปสูก่ารกลายพนัธุใ์หม่ ซึง่ในปัจจบุนัมีการระบาดของสายพนัธุ ์BA.4, BA.5 ที่ยงัคงตอ้งติดตาม
ถึงความรุนแรง ความสามารถในการหลบภมูิทัง้จากการติดเชือ้ และวคัซีนเป็นอย่างไร จะสง่ผลใหมี้การระบาดระลอกใหม่หรอืไม่ 

ผู้จัดการกองทุนหลัก (The Capital Group Company Inc.) ยังคงมุ่งเน้นหาหุ้นที่ มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว (Secular 
Growth) สามารถปรบัโครงสรา้งธุรกิจใหท้ าก าไรในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยสนใจลงทนุกลุม่ธุรกิจที่ไดร้บัประโยชนจ์าก Digital 
Disruption (การพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกบัคลาวดค์อมพิวติง้ แอพพลิเคชั่นและเซมิคอนดคัเตอร)์ กลุ่มธุรกิจที่เนน้การวิจยัมีนวตักรรม
หรือ เทค โน โล ยีที่ ตอบ โจทย์ผู้บ ริ โภค  เช่ น  Digital Payment, e-Commence, Digital Entertainment รวมถึ งโอกาสที่ น่ าสนใจ 
ในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทยแ์ละไบโอเทค ที่คาดว่าจะสามารถสรา้งการเติบโตของก าไรไดใ้นระยะยาว  ผสมผสานพอรต์ลงทุนส่วนหนึ่ง
ดว้ยหุน้ขนาดใหญ่ที่ธุรกิจมีความมั่นคง (Core Broad Foundations) เป็นผูน้  าในอุตสาหกรรมนัน้ๆ รายไดค้่อนขา้งสม ่าเสมอไม่ผันผวน 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นหุ้นที่แปรผันกับเศรษฐกิจ  (Economically Sensitive) อย่างกลุ่มธนาคาร การก่อสรา้ง การใช้จ่ายของผู้บริโภค 
เพื่อจับกระแสเศรษฐกิจในแต่ละช่วง อย่างการวางพอรต์ในช่วงหลัง COVID มีการเพิ่มกลุ่มที่ไดป้ระโยชนจ์ากการใชจ้่ายและท่องเที่ยว 
เพิ่มขึน้มา เป็นต้น โดยใน 3 ตระกรา้ใหญ่นี้จะมีการปรับน ้าหนักให้เหมาะสมกับสถานการณ์ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา  อย่างไรก็ดี 
ในปี 2565 นี ้ ทางผู้จัดการกองทุนหลักได้เพิ่มหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเพื่อลดผลกระทบของพอรต์ลงทุนจากเงินเฟ้อที่สูงขึน้ต่อเน่ือง  
(Inflation Mitigation) โดยจะหาหุน้ที่มีศกัยภาพการเติบโตขณะที่สามารถสง่ผ่านตน้ทนุที่สงูขึน้ได ้

 

 



 

 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดม้อบความไวว้างใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญยิ่ง  
ในการบรหิารจดัการกองทนุใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุภายใตค้วามเสี่ยงที่เหมาะสม และบรษิัทมุ่งเนน้การพฒันา
ทางดา้นการบรกิารต่าง ๆ และพฒันารูปแบบการลงทนุ เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างตอ่เน่ือง 

สดุทา้ยนี ้หากท่านผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภณัฑ ์โทร. 0-2305-9800 หรอื สามารถดขูอ้มลูไดท้ี่เว็บไซต ์https://am.kkpfg.com 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

             บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั มีดชันีชีว้ดัการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในระดบั : ไดร้บัการรบัรอง 
CAC ทัง้นี ้ CAC คือ โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 

• ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/คา่ขายคืนหน่วยลงทนุคา้งรบัของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร  ไดท้ี่ โทร. 02-305-9800 หรอื E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com 

 

https://am.kkpfg.com/
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ผลการด าเนินงานของกองทุน1 
• กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี เฮดจ ์ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ณ วันที ่29 เมษายน 2565 

 
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ :  1,172,476,735.36 บาท 
มลูค่าหน่วยลงทนุ :  13.1529 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตัง้แต่จัดตัง้ 
กองทุน2 

กองทนุรวม -19.21% -11.95% -19.68% -12.19% 8.83% N/A N/A 7.21% 
ตวัชีว้ดั3,6 -12.93% -8.38% -11.55% -4.99% 9.69% N/A N/A 8.26% 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

23.28% 24.32% 21.00% 17.07% 20.35% N/A N/A 18.92% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

18.46% 19.57% 16.88% 13.86% 19.20% N/A N/A 17.72% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A -12.69% 25.25% 28.28% 15.83% 

ตวัชีว้ดั3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11.22% 26.57% 16.63% 19.55% 

ความผนัผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.42% 11.18% 27.90% 13.96% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.72% 10.13% 28.27% 11.05% 

1 เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิท
จดัการลงทนุ 

2 % ตอ่ปี 
3 ตัวชีว้ัด : ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 63 เป็นต้นไป กองทุนไดเ้ปลี่ยนตัวชีว้ัด เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรบัดว้ยตน้ทุน 
การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  + 5% MSCI AC World NETR 
USD Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรพัยส์ินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน  
จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรพัยส์ินกองทุนรวมหรือวนัที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน  
จนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการสดุทา้ยของปี
ปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัที่เลิกกองทนุ 

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 
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information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of 
investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or 
guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and 
the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other 
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) 
expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, 
non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential 
(including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

หมายเหตุ :   1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
2. การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561   
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• กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี เฮดจ ์ชนิด F (KKP GNP-H-F) ณ วันที ่29 เมษายน 2565 

 
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ :  7,130,673.50 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทนุ :  13.3787 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตัง้แต่จัดตัง้ 
กองทุน2 

กองทนุรวม -18.78% -11.60% -19.03% -10.77% N/A N/A N/A 26.24% 
ตวัชีว้ดั3,6 -12.93% -8.38% -11.55% -4.99% N/A N/A N/A 27.05% 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

23.28% 24.31% 21.01% 17.07% N/A N/A N/A 19.80% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

18.46% 19.57% 16.88% 13.86% N/A N/A N/A 17.94% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72.09% 17.20% 

ตวัชีว้ดั3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59.50% 19.55% 

ความผนัผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.67% 13.96% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.58% 11.05% 

1 เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการ
ลงทนุ 

2 % ตอ่ปี 
3 ตวัชีว้ดั : ตัง้แตว่นัที่ 15 มกราคม 63 เป็นตน้ไป กองทนุไดเ้ปลี่ยนตวัชีว้ดั เป็น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนั
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค  านวณผลตอบแทน  + 5% MSCI AC World NETR USD Index  
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่ เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน  
จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรพัย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน  
จนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการสดุทา้ยของปี
ปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัที่เลิกกองทนุ 

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 
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investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or 
guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and 
the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other 
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) 
expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, 
non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential 
(including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

หมายเหตุ :   1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
2. การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดใหบ้รกิารแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 17 มนีาคม 2563) 
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• กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี เฮดจ ์ชนิดเพือ่การออม (KKP GNP-H-SSF)  
ณ วันที ่29 เมษายน 2565 
 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ :  8,780,609.73  บาท 
มลูค่าหน่วยลงทนุ :  13.1561 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตัง้แต่จัดตัง้ 
กองทุน 

กองทนุรวม -19.20% -11.95% -19.66% N/A N/A N/A N/A -19.66% 
ตวัชีว้ดั3,6 -12.93% -8.38% -11.55% N/A N/A N/A N/A -11.55% 
ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

23.28% 24.32% 21.00% N/A N/A N/A N/A 21.00% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั2 

18.46% 19.57% 16.88% N/A N/A N/A N/A 16.88% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)  
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.57% 

ตวัชีว้ดั3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.59% 

ความผนัผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.81% 

ความผนัผวนของ
ตวัชีว้ดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.36% 

1 เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการ
ลงทนุ 

2 % ตอ่ปี 
3 ตวัชีว้ดั : 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท 
ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่ เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน  
จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรพัย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน  
จนถึงวนัท าการสดุทา้ยของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทนุรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทนุไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตัง้แต่วนัท าการสดุทา้ยของปี
ปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัที่เลิกกองทนุ 

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 



 
 

 
 

13 

information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of 
investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or 
guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and 
the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other 
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) 
expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, 
non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential 
(including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 

 

หมายเหตุ :   1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
2. การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิดใหบ้รกิารแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564)  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิ และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทนุเปิดเคเคพ ีโกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี เฮดจ ์

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยมืเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 

- ไม่มี - 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

 

• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ีสั่ญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี - 
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• รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน 

 

 

• รายละเอียดและอันดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี ้เงนิฝาก หรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน ทีก่องทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว 

- ไม่มี - 
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ผลการด าเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที ่KKP GNP-H FUND ไปลงทุน 

 
หลักทรัพย ์ ผลตอบแทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ ต่อปี) 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) -11.29 22.35 

Source: Bloomberg  
 
ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลกัทรพัยใ์นสกลุเงินทอ้งถ่ินของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ในช่วงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่ 29 เมษายน 

2565 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน: เป็นเครื่องมือพืน้ฐานในการวดัความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงความผนัผวนของผลตอบแทนเทียบกบัคา่เฉล่ีย โดยในที่นี ้
ใชก้ารค านวณจากผลตอบแทนรายวนัยอ้นหลงั 120 วนัท าการ ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุน KKP GNP-H FUND มีการลงทุน 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดบัความน่าเชื่อถอื 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดับเครดติตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดติตราสารหนีร้ะยะส้ันมีอายุต ่ากว่า 1 ปี 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน  

การช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 

AA  มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ 
คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มี ค วาม เสี่ ย งใน ระดับ ป านกลาง  ผู้ อ อกต ราสารห นี้มี ค วามสามารถ ใน 
การช าระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่ เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี 
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ  
สงูกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืน เงินต้น ใน เกณฑ์ต ่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่งอาจ
สง่ผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจใน  
การช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนีสู้งที่สุด ผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่มีความสามารถใน  
การช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศัยเงื่อนไขที่
เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ
ในการช าระหนีไ้ด ้

D เป็นระดับที่ อยู่ ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ  
ช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

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

จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดติภายในระดับเดยีวกัน 

T1 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะไดร้ับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ 
ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ ได้รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าวซึ่งมี เครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง 
ดา้นการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง  
ในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบัได ้
T4 ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่คอ่นขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดิตทุกประเภทที่จดัโดย Tris Rating เป็นอันดบัเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะทอ้นความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารโดย  
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนีจ้ากสกลุเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยั งก าหนด  “แนวโน้มอันดับ เครดิต ” (Rating 
Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย  Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี ้ทั้งนี ้
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการช าระหนีข้องหน่วยงานนัน้ๆ แนวโนม้อนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง  

   หรอืไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดบัความน่าเช่ือถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ  
โดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค า้ประกัน
โดยรฐับาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นสงูมากเปรยีบเทียบกบัผูอ้อกตราสาร
ห รือ ต ราส ารอื่ น ในป ระ เทศ โดย ระดับ ค วามน่ า เช่ื อ ถื อ ขอ ง 
ตราสารทางการเงินขัน้นีต้่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปไดม้ากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต ่ าเมื่ อเปรียบเทียบกับ 
ผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รช า ระ ห นี้ คื น ต าม ก า ห น ด เวล าจ ะมี 
ความไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต ่าอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้อกตราสารหนีอ้ื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ตราสารหนีแ้ละข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบัน แต่
ความมั่ นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามก าหนดอย่างต่อเน่ืองเท่านั้น และความสามารถ 
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเน่ืองนั้น ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับ
สภาวะที่เอือ้ตอ่การด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต ่ ามากเมื่ อ เปรียบเทียบ กับ 

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่ น ในประเทศไทยความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่ เอือ้ต่อ 
การด าเนินธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อนัดบัความน่าเช่ือถือเหล่านี ้จะถกูก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอื 
ตราสารหนีซ้ึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผิดนดัช าระหนี ้ในปัจจบุนั        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
ก าหนดเมื่ อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้ 
อันดับความน่าเช่ือถือนีจ้ะมอบใหส้ าหรบัอันดบัความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “นอ้ยที่สุด” 
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้ับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกันโดยรฐับาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูง  
เป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ ์ “ + ”  แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา  
ในระดบัที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอ้ื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ระดับของความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเช่ือถือท่ีสงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัที่สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน 
การช าระหนีด้ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสัน้  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสงูเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตัิ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่ เอื ้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ 
ทางเศรษฐกิจเท่านัน้       

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัช าระหนีท้ี่ไดเ้กิดขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกิดขึน้ 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน ส าหรับประเทศ
ไทย 
            เครื่องบ่งชีพ้ิเศษส าหรบัประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไวต้่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุก
ระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อจากอันดบัความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุสญัลกัษณ ์
ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอันดบัความน่าเช่ือถืออันดบั “AAA (tha)” หรืออันดบัที่ต  ่ากว่า  “CCC (tha)”  
ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบสุญัลกัษณต์อ่ทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 
ความน่าเช่ือถือจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปไดท้ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเช่ือถือและแจง้แนวโนม้ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น 
“สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ”  จะบ่งชี ้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต ่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับ 
ความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ ้นปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณการปรับอันดับ  
ความน่าเช่ือถือมกัจะถกูระบไุวส้  าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถอื  
Aaa - อนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่สดุที่จะถกูลดอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือลง  
Aa - อนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสี่ยงในระดบัต ่ามากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
A - อนัดบัคณุภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูกวา่ระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต ่าที่จะถกูลด 
อนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Baa - อนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัปานกลางที่จะถกูลด 
อนัดบัความน่าเช่ือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการที่น  าไปสูก่ารเก็งก าไรในตลาดได ้ 
Ba - อนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยู่ในกลุม่ที่มพีืน้ฐานที่น  าไปสูก่ารเก็งกาไรในตลาดได ้และมีความเสี่ยงในระดบัสงูพอสมควรที่จะถกูลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
B - อนัดบัคณุภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดบัสงูที่จะถกูลด 
อนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Caa - อนัดบัคณุภาพ Caa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัต ่า และมีความเสีย่งในระดบัสงูมากที่จะถกู 
ลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่สรา้งการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ที่จะเกิดการผิดสญัญาช าระหนีม้าก  
C - อนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่เกิดการผิดสญัญาช าระหนีข้ึน้แลว้ และมีโอกาสนอ้ยที่จะกลบัมาช าระเงินตน้หรอืดอกเบีย้ได ้ 
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 ก ากบัตอ่ทา้ยอนัดบัคณุภาพตราสารหนีต้ัง้แตอ่นัดบั Aa ถึง Caa การก ากบัดว้ยเลข 1 
แสดงวา่มีตราสารหนีป้ระเภทอื่นที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบันัน้ การก ากบัดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอื่นที่คลา้ยกนั มีอนัดบั
คณุภาพปานกลางในอนัดบันัน้ และการก ากบัดว้ยเลข 3 แสดงวา่มีตราสารหนีป้ระเภทอื่นที่คลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพต ่าที่สดุในอนัดบันัน้ 

 
  



 
 

 
 

23 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรบัรอบบญัชี 

ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2565 
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รายงานค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทุน 

- ไม่มี - 

การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

- ไม่มี - 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2565 

• กรณีทีบ่ริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทัง้เหตุผล 

- การลงทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.25 เท่า 

• ข้อมูลการบันทกึมูลค่าตราสารหนีห้รือสทิธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนยใ์นกรณีทีผู้่ออกตราสารหนีห้รือ 
ลูกหนีแ้หง่สิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนีห้รือมีพฤตกิารณว่์าจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

• ข้อมูลการรับช าระหนีด้้วยทรัพยส์ินอื่น (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

• ข้อมูลการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด 
- ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการที่ 

https://am.kkpfg.com 
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• รายงานข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565 ไม่มีบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการที่ https://am.kkpfg.com 

• รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องของกองทุน 

 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวม ไดท้ี่ บรษิัทจดัการ โดยตรง หรอื เว็บไซต ์
ของบรษิัทจดัการที่ https://am.kkpfg.com หรอื เว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุ ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 

https://am.kkpfg.com/
http://www.sec.or.th/
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สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิข้อผูกพัน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2565 
เรื่อง รายละเอียด วันทีม่ีผล 

ขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุ 

โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการ ดงันี ้
• ยกเลิกการจ ากดัการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด
บคุคลหนึ่งหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั  
• ยกเลิกการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิก
การจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม เช่น ยกเลิกการจ ากดัการจดัสรร
และการโอนหน่วยลงทนุ ยกเลิกการรายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และแกไ้ข
สดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดั รวมทัง้ยกเลิกการจ ากดัสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทนุในการรบัเงินปันผล เป็นตน้ 

20 พฤษภาคม 2564 
เป็นตน้ไป 

แกไ้ขรายละเอียดโครงการ
กองทนุ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม โดยบรษิัทไดแ้กไ้ขรายละเอียด
โครงการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศดงักล่าว 

20 ตลุาคม 2564  
เป็นตน้ไป 

การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 
(Class fund) 

แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการเพิ่ มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (Super 
Savings Fund: SSF) โดยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวขอ้ที่
เก่ียวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการในหัวขอ้ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของ
กองทนุรวมเพื่อการออม 

26 ตลุาคม 2564     
เป็นตน้ไป 
 
 

การเปลี่ยน Share Class 
ของกองทนุหลกั 

แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน เพื่อเปลี่ยน Share Class 
ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) จาก
เดิม Class Z (USD) เป็น Class P (USD)  

15 พฤศจิกายน 2564 
เป็นตน้ไป 
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