KKP GNP-H FUND

กองทุ น เปิ ด เคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ ส เปกที ฟ เฮดจ์
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND–HEDGED
รายงานรอบระยะเวลาบั ญ ชี
1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน

ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (บริษัท) ขอเรียนข้อมูลให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิ ด เคเคพี โกลบอล
นิ ว เพอร์ส เปกที ฟ เฮดจ์ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND–HEDGED : KKP GNP-H FUND) ได้ด าเนิ น การมาครบรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ตั้งแต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึ งวัน ที่ 30 เมษายน 2565 บริษั ท จึงขอน าส่ งรายงานรอบระยะเวลาบัญ ชี ดังกล่ า ว
มายังท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี ้
ผลการดาเนินงาน
กองทุน KKP GNP-H มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เท่ากับ 1,172.48 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.1529 บาท โดยมี ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 12.19 ขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานวัดผล
การดาเนินงานลดลงร้อยละ 4.99
กองทุน KKP GNP-H-F มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เท่ากับ 7.13 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.3787 บาท โดยมี ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 10.77 ขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานวัดผล
การดาเนินงานลดลงร้อยละ 4.99
กองทุน KKP GNP-H-SSF มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เท่ากับ 8.78 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.1561 บาท โดยมีผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ลดลงร้อยละ 19.66 ขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานวัดผล
การดาเนินงานลดลงร้อยละ 11.55
เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานคือ คือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท 5%

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ช่ ว งระหว่ า งไตรมาสสอง 2564 ตลาดหุ้ น สหรัฐ ฯ ยั ง คงปรับ ตั ว ขึ ้น ต่ อ เนื่ อ ง หลั ง จากผลประกอบการไตรมาสหนึ่ ง
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นมี ก าไรรวมออกมาดี ก ว่ า คาดถึ ง ร้อ ยละ 23.4 ได้รับ โมเมนตั ม เชิ ง บวกหลั ง วุ ฒิ ส ภาและประธานาธิ บ ดี
โจ ไบเดน สามารถบรรลุ ข ้อ ตกลงมาตรการใช้จ่ า ยด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐานวงเงิ น 5.79 แสนล้า นดอลลาร์ ทั้ง นี ้แ ม้ตัว เลขเงิ น เฟ้ อ
ในเดือนพฤษภาคม ออกมาสูงถึงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า สร้างความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจลดมาตรการ
ซือ้ สินทรัพย์และปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เร็วกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ได้แถลงการณ์
ต่อสภาครองเกรสใน มิถุนายน ว่าเฟดจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ ยวกับภาวะเงินเฟ้อเป็ นแรงผลักดันให้ตอ้ งเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้

เร็วเกินไป ส่งผลให้นกั ลงทุนคลายความกังวลลง ตลาดหุน้ ยุโรปปรับตัวขึน้ ในทิศทางเดียวกัน จากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในยูโร
โซนที่เพิ่มขึน้ และสหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางสาหรับนัก ท่องเที่ยวต่างชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
ให้เดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้ ตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป หลังการแจกจ่ายวัคซีน ในภูมิภาคที่ทาได้รวดเร็ว ประกอบกับได้รบั
ปั จจัยสนับสนุน ได้แก่ 1)ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีท่ีออกมาแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง กาไรรวมออกมาดีกว่า
ที่คาดร้อยละ 18.6 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม Consumer Discretionary, Financial, Material และ Energy 2) ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญ
ออกมาส่งสัญญาณขยายตัว อาทิ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบือ้ งต้นเพิ่มขึน้ สู่ระดับ 59.2 ในเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็ นระดับ
สูงสุดในรอบ 180 เดือน และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซนเพิ่มขึน้ สู่ระดับ 117.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
เป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และ 3) ธนาคารกลางยุโรปยังมีมติคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ดัชนีตลาดหุน้ ประเทศเกิดใหม่ปรับเพิ่มขึน้
เช่นกัน โดยเฉพาะไต้หวัน และเกาหลีใต้ ที่ได้รบั ผลกระทบเชิงบวกจากภาวะการขาดแคลนชิบทั่วโลก ในฐานะเป็ นผูส้ ่งออกหลัก เซมิคอน
ดักเตอร์ โดยในเดือน พฤษภาคม ยอดส่งออกของไต้หวันขยายตัวถึงร้อยละ 34.50 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 16.51
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็ นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือน ด้านยอดส่งออกสินค้าเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ อาทิ เซมิคอนดักเตอร์
จอแสดงผล และโทรศัพท์มือถือ ขยายตัวต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ ดัชนี SENSEX ของอินเดียปรับตัวขึน้ หลังจานวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่
รายวันในอินเดียลดลงอย่างมากจาก 4 แสนคน ลงมาอยู่ท่ีระดับ 5 หมื่ นคนต่อวันในช่วงปลายเดือน มิถุนายน สาหรับ ดัชนี CSI 300
ของจี น ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ น้อ ยกว่ า ดัช นี ต ลาดหหุ้น ประเทศเกิ ด ใหม่ โ ดยรวม จากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตัว ลงทั้ง การบริโ ภค
การผลิต และการลงทุนที่ขยายตัวต่ากว่าคาดการณ์ สะท้อนจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พฤษภาคม ที่ขยายตัวร้อยละ 8.8
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า ชะลอตั ว ลงจากร้อ ยละ 9.8 ในเดื อ นก่ อ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์
หลัง เกิ ด ภาวะการขาดแคลนชิ ป ขณะที่ ย อดค้า ปลี ก ขยายตัว ร้อ ยละ 12.4 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้า ชะลอตัว ลงจากร้อ ยละ 17.7
ในเดือน เมษายน นอกจากนี ย้ ังมี ประเด็นความขัดแย้งกับสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่ อง โดยสหรัฐสั่งห้ ามนาเข้าสินค้าที่ ใช้ฝ้ายจากซินเจียง
และสั่งห้า มน าเข้า วัส ดุผ ลิ ต แผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์จ ากบริษั ท Hoshine Silicon Industry ของจี น โดยอ้า งว่า จี น ปฏิ บัติ อ ย่ า งโหดร้า ย
ต่อชนกลุม่ น้อยชาวมุสลิมอุยกูร ์
ไตรมาส 3 ปี 2564 ตลาดหุ้น สหรัฐ ฯ ปรับ ตัวเพิ่ ม ขึน้ เล็ ก น้อ ย โดยปรับ ตัว เพิ่ ม ขึน้ ในเดื อ น กรกฎาคม และเดื อ น สิ งหาคม
จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษั ท จดทะเบี ย นที่ อ อกมาดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาด มี ก าไรรวมออกมาดี ก ว่ า คาดถึ ง ร้อ ยละ 17.2
และการสื่ อ สารของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่ มี แ นวโน้ม
คงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลาย โดยระบุว่าจะเริ่มลดอัตราการเข้าซือ้ สินทรัพย์ในปี นี ้ แต่จะไม่รีบปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ จนกว่า
ตลาดแรงงานจะมีการจ้างงานเต็มอัตรา รวมถึงเมื่ ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 2.0 เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ งในขณะนั้นตลาดแรงงาน
ยังห่างไกลจากจุดที่เรียกว่าการจ้างงานเต็มอัตราพอสมควร แต่ในเดือน กันยายน ตลาดปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่องการปรับขึน้ ภาษี
นิติบุคคล ความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนีซ้ ่งึ เป็ นความเสี่ยงที่จะทาให้รฐั บาลสหรัฐฯ ผิดนัดชาระหนี ้ ประกอบกับระดับเงินเฟ้อ
ที่สงู อย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุน้ ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเช่นกัน โดยในเดือน กรกฎาคม และเดือน สิงหาคม ตลาดยังสามารถปรับตัว
ขึน้ ได้ หลังจากธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเป็ นแบบสมมาตรที่รอ้ ยละ 2.0 ตีความได้ว่าธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรปสามารถยอมให้เงินเฟ้อขึน้ สูงเกินร้อยละ 2.0 ได้บา้ งในบางช่วงเวลา จากเดิมที่กาหนดไว้ต่ ากว่าหรือใกล้รอ้ ยละ 2.0 สะท้อนถึง
ความตั้งใจที่จะใช้นโยบายการเงิน ที่ผ่อนคลายต่อไปเป็ นระยะเวลานาน ขณะที่ การประกาศผลประกอบการของบริษั ท จดทะเบี ยน
ไตรมาส 2 ที่ แ ข็ ง แกร่งช่ ว ยหนุน ตลาดให้ป รับ ตัว ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี ้ในเดื อ นสุด ท้า ยของไตรมาส ตลาดปรับ ตัว ลงแรง หลังนัก ลงทุ น
วิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความกดดันปั ญหาห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรคงอยู่
ในระดับสูงต่อเนื่อง ในเดือน กันยายน อัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ีระดับร้อยละ 3.4 สูงสุดในรอบ 13 ปี สาหรับตลาดหุน้ ประเทศเกิดใหม่ปรับลดลง

ในไตรมาสที่ 3 โดยดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.9 หลังทางการจีนได้ออกนโยบายควบคุมธุรกิจต่าง ๆ ตามแนวทาง
Common Prosperity อาทิ การพิ จ ารณาให้ส ถาบั น กวดวิ ช าเป็ นองค์ก รไม่ แ สวงหาก าไร เพื่ อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยด้า นการศึ ก ษาในจี น
ซึ่งอาจนาไปสู่การถอดถอนหุน้ กลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งหมดออกจากตลาดหลักทรัพย์ และการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อบริษัท
เทคโนโลยีในประเด็นการผูกขาดและการเก็บข้อมูลส่วนบุค คล ทาให้ราคาหุน้ ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ ยวข้องปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนีย้ งั มีปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ตอ้ งใช้พลังงานมาก อาทิ การผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ เป็ นต้น
ตลาดหุน้ หลักส่วนใหญ่ ปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องในไตรมาส 4 แม้ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน จะมีความกังวลหลังการพบไวรัส
COVID-19 สายพันธุโ์ อมิครอน แต่เมื่อ มีวิจัยในเวลาต่อมาว่า ผูท้ ่ีได้รบั เชือ้ ไวรัสสายพันธุโ์ อมิครอนมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรง และมีอัตรา
การเสียชี วิต ต่ ากว่าเมื่ อเทียบกับ สายพัน ธุ์ก่อนหน้า นักลงทุน ส่วนใหญ่ คลายกังวล ส่งผลให้ตลาดหุ้น สามารถปรับ ตัวขึน้ ได้ต่อเนื่ อง
โดยตลาดหุ้น สหรัฐฯ ปรับ เพิ่ ม ขึน้ มากที่ สุด เมื่ อเทียบกับ ภูมิ ภ าคอื่น จากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษั ทจดทะเบี ยนส่วนใหญ่
ที่ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ป ระธานาธิ บดีโจ ไบเดน แถลงยื นยันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ที่เข้มงวด
เหมื อนกับที่เคยเกิดขึน้ ในเดือน มี นาคม 2563 และสภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี ข้ องรัฐบาลกลางอีก
2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รฐั บาลสหรัฐสามารถจ่ายหนีด้ อกเบีย้ พันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ
คงอัต ราดอกเบี ย้ และได้ป ระกาศเพิ่ ม การปรับ ลดวงเงิน ในโครงการซื อ้ พัน ธบัต รตามมาตรการผ่ อ นคลายเชิ งปริม าณเป็ น เดื อ นละ
3 หมื่ นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซือ้ พันธบัตรจะยุติลงในเดือน มี นาคม 2565 ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึน้ จากผลประกอบการไตรมาส 3
ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงดาเนินนโยบายที่สนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิ จ ต่อ ไป โดยจะปรับ เพิ่ ม วงเงิน การซื อ้ พัน ธบัต รภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme จากเดิ ม 2 หมื่ น ล้านยูโร
ต่อ เดือ นเป็ น 4 หมื่ น ล้านยูโรต่อ เดื อ น ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่ อชดเชยกับ การซือ้ พัน ธบัต รในโครงการ Pandemic Emergency
Purchase Programme ที่ จ ะสิ ้น สุ ด ลงในเดื อ น มี น าคม 2565 ด้า นดั ช นี ต ลาดหุ้ น ประเทศเกิ ด ใหม่ ป รับ ตั ว ลดลงในไตรมาสที่ 4
โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0 หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ป รับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25
ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน เพื่อลดการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อและหนีส้ ินภาคครัวเรือน หลังดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือน ตุลาคม เพิ่มขึน้
ถึงร้อยละ 3.2 เมื่ อเทียบกับ ปี ก่อนหน้า และคาดว่าจะอยู่ในระดับ สูงอย่างต่อเนื่ องในเดือน พฤศจิกายน และ ธัน วาคม นอกจากนั้น
ยั ง คงถู ก กดดั น จากหนี ้สิ น ภาคครัว เรื อ น ณ สิ ้น เดื อ น กั น ยายน ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์ ท่ี 1,844.9 ล้า นล้า นวอน
(1.58 ล้ า นล้ า นดอลลาร์) ส าหรับ ดั ช นี TAIEX ของไต้ ห วั น ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น จากตั ว เลขเศรษฐกิ จ ที่ แ ข็ ง แก ร่ ง ทั้ ง การส่ ง ออก
ในเดื อ น พฤศจิ ก ายน ที่ ป รับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 30.2 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้า ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ ข องตลาดที่ รอ้ ยละ 23.05
โดยส่ ว นใหญ่ ม าจากสิ น ค้า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และดัช นี PMI ภาคการผลิ ต ที่ ยังบ่ งชี ้ถึ ง การขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้
เป็ น 55.5 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุน้ ทั่วโลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรัฐฯ
เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ ที่ อ อกมาสูง ถึ ง ร้อ ยละ 5.4 สู ง สุ ด ในรอบ 40 ปี เที ย บกั บ เป้ า หมายที่ ธ นาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) ตั้ง ไว้ท่ี เพี ย ง
ร้อยละ 2 และเงินเฟ้อในยูโรโซนที่สงู ถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปั ญหาเงินเฟ้อถูกซา้ เติมด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียและยูเครน เป็ นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยราคานา้ มันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึน้ มากถึงร้อยละ 38.7
มาอยู่ท่ี 107.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทาให้นกั ลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจาเป็ นต้องปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ และลดขนาด
งบดุล (QT) เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนีค้ วามตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังทาให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่าบาตร
ตอบโต้รสั เซี ย ซึ่งรวมถึ งการตัด ธนาคารรัส เซี ย หลายแห่ งออกจากระบบ SWIFT ที่ เป็ น ตัวกลางส าหรับ การโอนเงิน ระหว่างประเทศ

ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการทาธุรกิจ ในรัสเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบ
เพิ่มเติมจากการออกกฎควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน อาทิ ไม่ให้บริษัทการศึกษาจีนจัดตัง้ บริษัทตัวแทนนอกประเทศ ส่งผลให้
บริษัทจีนไม่สามารถเสนอขายหุน้ ในต่างประเทศได้ และมีแนวโน้มที่จะออกข้อกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ของสถาบันการศึกษา
การควบรวมกิจการ และการขึน้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดต่อธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เยาวชน ทัง้ เกม การไลฟ์ สตรีมมิ่ง และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลน์จานวนมาก นอกจากนีย้ งั มีการประกาศล็อค
ดาวน์เซินเจิน้ ซึ่งมีประชากรถึง 17 ล้านคน ทั้งยังเป็ นเมืองที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีท่ีสาคัญ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทางด้านดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง ถึงร้อยละ 7.4 หลังธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25
สู่ระดับร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพื่อลดผลกระทบการเพิ่มขึน้ ของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที่กาหนดไว้ท่รี ะดับร้อยละ 2.0 ขณะที่หนีส้ ินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
ในเดือน เมษายน ตลาดหุน้ ทั่วโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยงั อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นายเจอโรม
พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึน้ ดอกเบีย้ เร็วขึน้ โดยระบุว่ามีโอกาสที่ จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ร้อ ยละ 0.50 ในการประชุม เดื อ น พฤษภาคม เพื่ อ ต่ อ สู้กับ เงิ น เฟ้ อ ที่ สูง สุด ในรอบ 40 ปี จากราคาพลัง งานและราคาสิ น ค้า เกษตร
ที่ปรับสูงขึน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประจาไตรมาส 1
ออกมากหดตัวร้อยละ 1.4 สวนทางกับที่นกั วิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 1.1 ยิ่งไปกว่านัน้ หลังการรายงานผลประกอบการ
ไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียน ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ ให้มุมมองที่ระมัดระวังต่อผลประกอบใช้ช่วงที่เหลือของปี จากผลกระทบต้นทุน
ที่ปรับสูงขึน้ ทางด้านดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของยูโรโซนปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ องสู่ระดับร้อยละ 7.5 ในเดือนเมษายน เป็ นระดับสูงสุด
นับตัง้ แต่ท่ียโู รสแตทเริ่มรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทาให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหภาพยุโรปจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายรวม
ร้อยละ 0.80 ภายในเดือน ธันวาคม ปี นี ้ ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 4.9 หลังประกาศล็อคดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้
รวมถึงมีการปิ ดกัน้ พืน้ ที่บางส่วนของกรุงปั กกิ่ง สร้างความกังวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่ตวั เลขเศรษฐกิจสาคัญส่วนใหญ่
ยังสะท้อนความอ่อนแอ อาทิ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน เมษายน อยู่ท่ีระดับ 47.4 และ 41.9 ปรับตัวลดลงจากเดือน
มีนาคมที่ 49.5 และ 48.4 ตามลาดับ ซึง่ ต่ากว่าระดับ 50 บ่งชีว้ า่ ภาคการผลิตและบริการของจีนอยู่ในภาวะหดตัว
กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุน้ สามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวของผลกาไร
ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักรการลงทุนที่ค่อนข้างยาว
สะท้อ นจากตัว เลขการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ในพอร์ ต ลงทุน (Turnover Ratio) ที่ ค่ อ นข้า งต่ า เพี ย ง 24.5% ต่ อ ปี (ณ พฤษภาคม 2565)
กองเน้ น ลงทุ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมย่ อ ย Information Technology 20.7%, Consumer Discretionary 16.9%, Health Care 13.2%,
Financial 10.2% และ Industrials 9.0% โดยหุ้ น ที่ มี น ้ า หนั ก ลงทุ น หลั ก ในพอร์ต เป็ น Tesla ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ชั้ น น าของโลก
บริษัท Microsoft ผูน้ า Software-as-a-service (SaaS) เจ้าของลิขสิทธ์ Window และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง TSMC ผูผ้ ลิตเซมิคอนดัคเตอร์
เบอร์หนึ่งของโลก Alphabet บริษั ทโฮลดิง้ เทคโนโลยีขนาดใหญ่ ท่ีเป็ นเจ้าของ Google, YouTube, Android รวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติง้ อีกมากมาย Meta Platforms ผูใ้ ห้บริการแอพพลิเคชั่น Facebook Social Media ชัน้ นาของโลก เป็ นต้น

แนวโน้มการลงทุน
ดัชนีหุน้ ทั่วโลกในระยะถัดไปมี แนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวน เนื่ องจากนโยบายการเงินมี แนวโน้มเข้มงวดขึน้ เพิ่มความกดดัน
ต่ อ การลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์เสี่ ย ง หลังอัต ราเงิน เฟ้ อ ในหลายประเทศปรับ ตัวสูงขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้งสถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อน
ทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยู เครนเพิ่มความเสี่ยงในระยะสัน้ ถึงกลาง ทั้งนีต้ ลาดลงทุนยังมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจ
ที่ทยอยฟื ้ นตัว หลังการเปิ ดเมือง และการเปิ ดให้เดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากประสิทธิภาพของวัคซีนในปั จจุบนั
ยังรับ มื อ กับ สายพัน ธ์ใหม่ ข องไวรัส ได้ แม้จ ะยังมี ก ารติ ด เชื ้อ ใหม่ แ ต่ อัต ราการใช้โรงพยาบาลและอัต ราการเสี ย ชี วิ ต ยังค่ อ นข้างต่ า
ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนสูง การกระจายวัคซีนที่ท่ ัวถึงมากขึน้ ช่วยให้การเดินทางรวมถึงกลับมาใช้ชีวิตได้เสมือนภาวะปกติมากขึน้
นอกจากนีใ้ นปี 2565-2566 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี MSCI AC World คาดว่าจะสามารถสร้างกาไรเติบโต ร้อยละ 5.2 และ 7.5
ตามลาดับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการลงทุนยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางของ
ตัวเลขเงินเฟ้อ และความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ธนาคารกลางติดตามเพื่อตัดสินใจในการดาเนิน
นโยบายการเงินในระยะต่อไป (2) สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน การตอบโต้ของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร รวมถึงผลกระทบ
ด้านพลังงานจากการคว่าบาตรการซือ้ ขายพลังงานกับรัสเซีย (3) สถานการณ์ในประเทศจีน ทัง้ การใช้นโยบาย Dynamic Zero COVID
นโยบายการตรวจสอบและการควบคุมธุรกิจที่เข้มงวด การจดทะเบียนในตลาดหุน้ ต่างประเทศ และปั ญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ และ ( 4)
การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 จนนาไปสูก่ ารกลายพันธุใ์ หม่ ซึง่ ในปั จจุบนั มีการระบาดของสายพันธุ์ BA.4, BA.5 ที่ยงั คงต้องติดตาม
ถึงความรุนแรง ความสามารถในการหลบภูมิทงั้ จากการติดเชือ้ และวัคซีนเป็ นอย่างไร จะส่งผลให้มีการระบาดระลอกใหม่หรือไม่
ผู้จัด การกองทุ น หลัก (The Capital Group Company Inc.) ยัง คงมุ่ง เน้น หาหุ้น ที่ มี ศัก ยภาพเติ บ โตในระยะยาว (Secular
Growth) สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้ทากาไรในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยสนใจลงทุนกลุม่ ธุรกิจที่ได้รบั ประโยชน์จาก Digital
Disruption (การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติง้ แอพพลิเคชั่นและเซมิคอนดัคเตอร์) กลุ่มธุรกิจที่เน้นการวิจยั มีนวัตกรรม
หรื อ เทคโนโลยี ที่ ตอบ โจทย์ ผู้ บ ริ โ ภ ค เช่ น Digital Payment, e-Commence, Digital Entertainment รวม ถึ ง โอกาสที่ น่ าสนใจ
ในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และไบโอเทค ที่คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของกาไรได้ในระยะยาว ผสมผสานพอร์ตลงทุนส่วนหนึ่ง
ด้วยหุน้ ขนาดใหญ่ ท่ีธุรกิจมีความมั่นคง (Core Broad Foundations) เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ รายได้ค่อนข้างสม่าเสมอไม่ผันผวน
และอี ก ส่ วนหนึ่ งเป็ น หุ้น ที่ แ ปรผัน กับ เศรษฐกิ จ (Economically Sensitive) อย่ า งกลุ่ม ธนาคาร การก่ อ สร้า ง การใช้จ่ ายของผู้บ ริโภค
เพื่อจับกระแสเศรษฐกิจในแต่ละช่วง อย่างการวางพอร์ตในช่วงหลั ง COVID มีการเพิ่มกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายและท่องเที่ยว
เพิ่ ม ขึน้ มา เป็ น ต้น โดยใน 3 ตระกร้าใหญ่ นี ้จ ะมี ก ารปรับ น ้า หนัก ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ล งทุน ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา อย่ างไรก็ ดี
ในปี 2565 นี ้ ทางผู้จัด การกองทุน หลัก ได้เพิ่ ม หุ้น อี ก กลุ่ม หนึ่ งเข้ามาเพื่ อ ลดผลกระทบของพอร์ต ลงทุน จากเงิน เฟ้ อ ที่ สูงขึน้ ต่อ เนื่ อ ง
(Inflation Mitigation) โดยจะหาหุน้ ที่มีศกั ยภาพการเติบโตขณะที่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สงู ขึน้ ได้

บริษั ทขอขอบพระคุณ ท่านผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่ ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษั ท บริษั ทถื อเป็ นเป้าหมายสาคัญ ยิ่ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี ้ หากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุ ณาติดต่อ ทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูขอ้ มูลได้ท่เี ว็บไซต์ https://am.kkpfg.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด มีดชั นีชีว้ ดั การต่อต้านคอร์รปั ชั่นในระดับ : ได้รบั การรับรอง
CAC ทัง้ นี ้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปั นผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ท่ี โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com
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ผลการดาเนินงานของกองทุน1
• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป (KKP GNP-H) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,172,476,735.36 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.1529 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
7.21%
N/A
N/A
8.26%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-19.21%
-12.93%

-11.95%
-8.38%

-19.68%
-11.55%

-12.19%
-4.99%

8.83%
9.69%

23.28%

24.32%

21.00%

17.07%

20.35%

N/A

N/A

18.92%

18.46%

19.57%

16.88%

13.86%

19.20%

N/A

N/A

17.72%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%ต่อปี )
2555

2556

2557

2558

2559

2560

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2561

2562

2563

2564

-12.69% 25.25%

28.28%

15.83%

-11.22% 26.57%

16.63%

19.55%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14.42% 11.18% 27.90% 13.96%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.72% 10.13% 28.27% 11.05%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี ว้ ัด : ตั้งแต่วัน ที่ 15 มกราคม 63 เป็ น ต้น ไป กองทุน ได้เปลี่ ยนตัวชี ว้ ัด เป็ น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับ ด้วยต้น ทุน
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR
USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน
จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่เี ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี
ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิด F (KKP GNP-H-F) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 7,130,673.50 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.3787 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
N/A
N/A
26.24%
N/A
N/A
27.05%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-18.78%
-12.93%

-11.60%
-8.38%

-19.03%
-11.55%

-10.77%
-4.99%

N/A
N/A

23.28%

24.31%

21.01%

17.07%

N/A

N/A

N/A

19.80%

18.46%

19.57%

16.88%

13.86%

N/A

N/A

N/A

17.94%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%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

72.09%

17.20%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

59.50%

19.55%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23.67% 13.96%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23.58% 11.05%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 63 เป็ นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ดั เป็ น 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุน รวมมี ผ ลการด าเนิ น งานตั้งแต่ วัน ที่ จ ดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปี ป ฏิ ทิ น
จะแสดงผลการด าเนิ น งานของปี ป ฏิ ทิ น แรกตั้งแต่ วัน ที่ ก องทุน รวมจดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ วยลงทุน
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี
ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิ ดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)
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• กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดเพือ่ การออม (KKP GNP-H-SSF)
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 8,780,609.73 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.1561 บาทต่อหน่วย
ตัง้ แต่จัดตัง้
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน
N/A
N/A
-19.66%
N/A
N/A
-11.55%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

-19.20%
-12.93%

-11.95%
-8.38%

-19.66%
-11.55%

N/A
N/A

N/A
N/A

23.28%

24.32%

21.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

21.00%

18.46%

19.57%

16.88%

N/A

N/A

N/A

N/A

16.88%

ผลการดาเนินงานตามปี ปฏิทิน4,5 (%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

-0.57%

ตัวชีว้ ดั 3,6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.59%

ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15.81%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13.36%
ตัวชีว้ ดั
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชีว้ ดั : 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
4
หากกองทุน รวมมี ผ ลการด าเนิ น งานตั้งแต่ วัน ที่ จ ดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปี ป ฏิ ทิ น
จะแสดงผลการด าเนิ น งานของปี ป ฏิ ทิ น แรกตั้งแต่ วัน ที่ ก องทุน รวมจดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ วยลงทุน
จนถึงวันทาการสุดท้ายของปี ปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทินสุดท้ายตัง้ แต่วนั ทาการสุดท้ายของปี
ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
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. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เปิ ดให้บริการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
• รายละเอียดการลงทุน
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• รายละเอียดการกู้ยมื เงินและการขายโดยมีสัญญาซือ้ คืน
-

ไม่มี -

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

• รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ สี่ ัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
-

ไม่มี -
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• รายงานสรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึง่ หนีก้ ่งึ ทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน ทีก่ องทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว
-

ไม่มี -
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ผลการดาเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP GNP-H FUND ไปลงทุน
หลักทรัพย์

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

ผลตอบแทน

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

(ร้อยละ)
-11.29

(ร้อยละ ต่อปี )
22.35

Source: Bloomberg

ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นนั้ ๆ ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน
2565
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน: เป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานในการวัดความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในที่นี ้
ใช้การคานวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันทาการ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีก่ องทุน KKP GNP-H FUND มีการลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

18

19

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

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึ งระดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ขั้น สูงสุด ของอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ F1 (tha) แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถขั้น สูงสุด ในการช าระหนี ้ต ามเงื่อ นไขของตราสารตรงตาม
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้
ก าหนดเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ๆในประเทศไทยภายใต้
จะมอบให้กับ อันดับ ความน่าเชื่ อถื อที่มีความเสี่ย ง “น้อ ยที่สุด ” เมื่อ
อันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือ ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด”
เปรีย บเที ย บกับ ผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่ น ในประเทศไทย และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กับ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกัน
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคา้ ประกันโดยรัฐบาล ในกรณี ท่ีมีระดับความน่าเชื่ อถื อสูง
โดยรัฐบาล
เป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสาร F2 (tha) แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการช าระหนี ้ต ามเงื่อ นไขทางการเงิน ตามก าหนดเวลา
ห รื อ ต ราส ารอื่ น ใน ป ระเท ศ โด ย ระดั บ ค วาม น่ าเชื่ อ ถื อ ข อ ง
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี
ตราสารทางการเงินขัน้ นีต้ ่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั
ระดั บ ของความน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ อ าจเที ย บเท่ า กั บ กรณี ท่ี ไ ด้รับ การจั ด อั น ดั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
ความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
BBB (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ปานกลางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็ นไปได้มากกว่า
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ สภาพทางเศรษฐกิ จ จะมี
อย่ า งไรก็ ดี ความสามารถในการช าระหนี ้ดัง กล่ า วจะมี ค วามไม่ แ น่ น อนมากขึ น้ ไปตาม
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ไ้ ด้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สงู กว่า
ของตราสารทางการเงิ น เหล่ า นี ้ ม ากกว่ า ตราสารหนี ้ อ่ื น ที่ ไ ด้ รับ B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
ที่ ไ ม่ แ น่ น อนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารอื่ น ในประเทศไทย ความสามารถใน
BB (tha) แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ค่ อ นข้ า งต่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
การชาระหนีด้ ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสาร
ในทางลบระยะสัน้
เหล่ า นี ้ภ ายในประเทศนั้ น ๆ มี ค วามไม่ แ น่ น อนในระดับ หนึ่ ง และ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนีต้ ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ค ว าม ส า ม า รถ ใน ก า รช า ระ ห นี ้ คื น ต า ม ก า ห น ด เว ล า จ ะ มี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบตั ิ
ความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้อ ผู ก พั น ทางการเงิ น ขึ น้ อยู่ กั บ สภาวะที่ เอื ้อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และสภาพการณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่าอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
กับผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ่ืนๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนีท้ ่ไี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้
ตราสารหนี แ้ ละข้อ ผูก พันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบัน แต่
ความมั่ น คงยั ง จ ากั ด อยู่ ใ นระดั บ หนึ่ ง เท่ า นั้ น และความสามารถ หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ในการชาระหนีต้ ามกาหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถ ไทย
เครื่องบ่งชีพ้ ิ เศษสาหรับ ประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับ ความน่าเชื่ อถื อทุก
ในการช าระหนี ้ต ามก าหนดอย่ างต่ อ เนื่ อ งนั้น ไม่ แ น่ น อนขึน้ อยู่กับ
ระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”
สภาวะที่เอือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
ั ลักษณ์
แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ กั บ สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขัน้ หลัก ทัง้ นี ้ จะไม่มีการระบุสญ
ผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทยความสามารถ ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ากว่า “CCC (tha)”
ั ลักษณ์ตอ่ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ในการปฏิ บัติ ต ามข้อ ผู ก พั น ทางการเงิน ขึ น้ อยู่ กั บ สภาวะที่ เอื อ้ ต่ อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญ
ความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สั ญ ญาณการปรับ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Rating Watch) : สั ญ ญาณการปรับ อั น ดั บ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ตราสารหนีซ้ ง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี ้ ในปั จจุบนั
ความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น
“สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชี ้
แนวโน้ ม ในการปรับ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ต่ า ลง หรื อ “สั ญ ญาณวิ วั ฒ น์ ” ในกรณี ที่ อั น ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อาจจะได้ รับ การปรับ ขึ ้น ปรับ ลงหรื อ คงที่ โ ดยปกติ สั ญ ญาณการปรับ อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สดุ ที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอยู่ในกลุม่ ที่มพี ืน้ ฐานที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่ถี กู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสีย่ งในระดับสูงมากที่จะถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่สี ร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนีม้ าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ ่เี กิดการผิดสัญญาชาระหนีข้ นึ ้ แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนีต้ งั้ แต่อนั ดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับนัน้ การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอนั ดับคุณภาพต่าที่สดุ ในอันดับนัน้
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สาหรับรอบบัญชี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2565
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รายงานค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกองทุน

-

ไม่มี -

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุ ปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2565

• กรณีทบี่ ริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทัง้ เหตุผล
-

การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 1.25 เท่า
• ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นศูนย์ในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารหนีห้ รือ
ลูกหนีแ้ ห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการรับชาระหนีด้ ้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
-

ไม่มี -

• ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด
-

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://am.kkpfg.com
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• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
-

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ไม่มีบคุ คลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการที่ https://am.kkpfg.com

• รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของกองทุน

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุนกองทุน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
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สรุ ปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน
สาหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2565
เรื่อง
รายละเอียด
ข้อจากัดการถือหน่วย
โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ดังนี ้
ลงทุน
• ยกเลิกการจากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็ นบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน
• ยกเลิกการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิก
การจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เช่น ยกเลิกการจากัดการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และแก้ไข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัด รวมทัง้ ยกเลิกการจากัดสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปั นผล เป็ นต้น
แก้ไขรายละเอียดโครงการ แก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เพื่ อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงาน
กองทุน เพื่อให้เป็ นไปตาม คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง
ประกาศสานักงาน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทได้แก้ไขรายละเอียด
คณะกรรมการกากับ
โครงการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออม (Super
(Class fund)
Savings Fund: SSF) โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การแบ่งชนิ ด หน่ วยลงทุน รวมถึ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ด
โครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของ
กองทุนรวมเพื่อการออม
การเปลี่ยน Share Class แก้ไขเพิ่ ม เติ มรายละเอียดโครงการของกองทุน เพื่ อเปลี่ยน Share Class
ของกองทุนหลัก
ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุ น หลัก ) จาก
เดิม Class Z (USD) เป็ น Class P (USD)
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วันทีม่ ีผล
20 พฤษภาคม 2564
เป็ นต้นไป

20 ตุลาคม 2564
เป็ นต้นไป

26 ตุลาคม 2564
เป็ นต้นไป

15 พฤศจิกายน 2564
เป็ นต้นไป

