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สาส์นบริษัทจัดการ 

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เ กียรตินาคินภัทร จ ากัด  (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนเปิดเค เคพี โกลบอล นิว  
เพอร์สเปกทีฟ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND : KKP GNP FUND) ได้ด าเนินการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่  
1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่  31 พฤษภาคม 2565 บริษัทจึงขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลาดังกล่าว มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
เพ่ือท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดรั้บทราบขอ้มูลตา่ง ๆ  ของกองทุนโดยครบถ้วนดงัต่อไปนี ้

 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิด KKP GNP มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 5,965.14 ล้านบาท คิดเปน็มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.5766 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 17.65 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การด าเนินงานลดลงร้อยละ 8.07 

กองทุนเปิด KKP GNP-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 7.07 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.5803 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 17.63 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล 
การด าเนินงานลดลงร้อยละ 8.07 

ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนนิงานคอื ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเปน็สกุลเงนิบาท  

 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ตลาดหุ้นประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ในเดอืน ธันวาคม 2564 หลังผลการวิจัยในแอฟริกาใต้ อังกฤษ และสกอตแลนด์
บ่งชี้ว่า ผู้ที่ติด เชื้อ COVID-19 สายพันธ์ุโอมิครอนมีอาการเจ็บป่วยน้อยกว่าและอัตราการเสียชีวิตต ่ากว่า เมื่อเทียบกับสายพันธ์ุเดลตา  
ท าให้เชื่อว่าการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจมากนัก ดัชน ีS&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ ้น
ร้อยละ 4.6 หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน  แถลงยืนยันว่า จะไม่ล็อกดาวน์ประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ  COVID-19 
เหมือนกับที่เคยเกิดขึน้ ในเดือน  มีนาคม  2563 ขณะที่สภาคองเกรสสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายเพ่ิมเพดานหนี้ของรัฐบาลกลาง  
อีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถจ่ายหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรไดจ้นถึงป ี2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และได้ประกาศเพ่ิมการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นเดือนละ  
3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อพันธบัตรจะยุตลิงในเดอืน มีนาคม 2565 สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ในส่วนของตวัเลขเศรษฐกิจ
ส าคัญส่วนใหญ่ยังคงออกมาแข็งแกร่ง อาทิ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ทีร่ะดับร้อยละ 2.1  และ



 
 

 
 

ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคปรับตวัเพ่ิมขึน้สู่ระดับ 115.8 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 111.9 ในเดอืน พฤศจิกายน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 110.8 ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 หลังธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าจะยังคงด าเนิน
นโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป แม้ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน ได้ปรับตัวเ พ่ิมสูงขึ ้นถึงร้อยละ 4.9 ในเดือน 
พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจะปรับเพ่ิมวงเงินการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme  
จากเดิม 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเป็น  4 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เ พ่ือชดเชยกับการซื้อพันธบัตรในโครงการ 
Pandemic Emergency Purchase Programmee  ที่จะส้ินสุดลงในเดอืน มีนาคม และจะลดวงเงินการซื้อพันธบัตรสู่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร
ในไตรมาส 3 ของปี 2565 และแม้ว่าจะมีการขยายตัวของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอน  รัฐบาลประเทศต่าง ๆ  
ไม่ได้ประกาศใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอนที่เข้มงวดมากนัก อาทิ สเปนยังอนุญาตให้สามารถ 
เข้าชมกีฬากลางแจ้งไดร้้อยละ 75 ของความจทุี่นัง่ และรัฐบาลฝร่ังเศสไม่มกีารประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงปีใหม่ เป็นตน้ นักลงทุน
ส่วนใหญ่จึงคาดการณว่์า ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีจ ากัด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใตป้รับตัวเพ่ิมขึน้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจ
ออกมาดีกว่าคาด อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5.1 ในเดือน พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่ 
การส่งออกปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.1 ในเดือน พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเปน็ตวัเลขสูงสุดอันดบัสองนับตั้งแต่มีการเ ร่ิมเก็บ
ข้อมูลในปี 2531 จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์น ้ามัน ดัชนี TAIEX ของไต้หวันปรับตัวเพ่ิมขึน้จากตัวเลข
เศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งการส่งออกในเดือน พฤศจิกายน ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ ้นร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมากกว่า 
การคาดการณ์ ของตลาดที่ ร้อยละ 23.05 โดยส่วนใหญ่มาจากสินค้าอิเ ล็กทรอนิกส์ และดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ ยังบ่งชี้ ถึง 
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็น 55.5 ในเดอืน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดอืน พฤศจิกายน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงนิเฟ้อที่เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรัฐฯ 
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงร้อยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี เทียบกับเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้ง ไว้ที่เพียงร้อยละ 2 
และเงินเฟ้อในยูโรโซนที่สูงถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหาเงนิเฟ้อถูกซ ้าเตมิดว้ยสถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว โดยราคาน ้ามันดิบ Brent ปรับตัวเพ่ิมขึน้มากถึงร้อยละ 38.7  มาอยู่ที่  107.9  
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ท าให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจ าเป็นต้องปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุล (QT)  
เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังท าให้ชาตติะวันตกประกาศมาตรการคว ่าบาตรตอบโตรั้สเซีย
ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแหง่ออกจากระบบ SWIFT ที่เป็นตัวกลางส าหรับการโอนเงนิระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการท าธุรกิจในรัสเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบเพ่ิมเติมจากการออกกฎ
ควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน อาทิ ไม่ให้บริษทัการศกึษาจนีจัดตัง้บริษทัตวัแทนนอกประเทศ ส่งผลให้บริษทัจีนไมส่ามารถเสนอ
ขายหุ้นในต่างประเทศได้ และมีแนวโน้มที่จะออกข้อก าหนดเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับสินทรัพย์ของสถาบันการศึกษา การควบรวมกิจการ  
และการขึน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย รวมถึงการเพ่ิมความเข้มงวดต่อธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับเยาวชน ทั้งเกม  
การไลฟ์สต รีมมิ่ง และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อธุรกิจออนไลน์จ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกาศล็อคดาวน์เซินเจิ้น  
ซึ่งมีประชากรถึง 17 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่ส าคัญ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางด้านดัชนี 
KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง ถึง ร้อยละ 7.4 หลังธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ระดับ 



 
 

 
 

ร้อยละ 1.25 ในการประชุมเดือน มกราคม เพ่ือลดผลกระทบการเพ่ิมขึน้ของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง  
ที่ก าหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 2.0 ขณะที่หนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง 

ในเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ตลาดหุน้ส่วนใหญยั่งคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงนิเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงตอ่เนื่อง  
หลังราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพ่ิมขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ ยังคงยืดเย้ือ  
และปัญหาอุปทานที่ยังคงตงึตัวมาตั้งแตใ่นปีก่อนหน้า ขณะที่การทยอยเปิดเมอืงเปิดประเทศท าให้อุปสงค์กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้
ธนาคารกลางหลายประเทศจ าเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ ้น  ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากกว่าภูมิภาค อ่ืน  
โดยตลาดปรับตัวลงแรงหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณในเดอืน เมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึน้ดอกเบี้ย
ที่เร็วขึ ้น เพ่ือสู้กับเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปี และ FED ได้ปรับขึน้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ในเดือน พฤษภาคม อีกทั้งยังส่งสัญญาณ 
การขึน้ดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมคร้ังต่อไป  ทั้งนี้ FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งพอที่จะรองรับมือ 
กับการขึน้ดอกเบี้ยเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าด้านดชันีราคาใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อ ในเดอืน พฤษภาคม ยังอยู่ใน
ระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 8.6 ตามล าดับ ทั้งนี้ยอดขายบ้านเดอืน เมษายน ลดลงเปน็เดือนที่หกตดิตอ่กัน จากราคาบ้านที่ เ พ่ิมขึ ้น
อย่างรวดเร็ว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้คงที่ 30 ปีส าหรับซื้อบ้านปรับขึน้จากอัตราเฉล่ียร้อยละ 3.25 ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่ ร้อยละ 6  
ในเดือน พฤษภาคม ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเร่ืองภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้ ECB จ าเป็นต้องส่งสัญญาณขึ ้น 
อัตราดอกเบี้ยเร็วขึ ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยคร้ังแรกในเดือน กรกฎาคม และอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับสู่ระดับ 
ร้อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 เทียบกับที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในปัจจุบัน ปัญหาด้านพลังงานยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญในกลุ่มประเทศยุโรป 
ที่ยังคงต้องติดตาม หลังการคว ่าบาตรรัสเซีย โดยกลุ่มอียูยืนยันที่จะลดการน าเขา้น ้ามนัส่วนใหญ่จากรัสเซียภายในปีนี้ ตลาดหุ้นไต้หวั น
และเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.2 และ 15.4 ตามล าดับ หลังการส่งออกเร่ิมส่งสัญญานอ่อนตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี 
และเซมิคอนดักเตอร์ ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้งสองประเทศ นอกจากนั้นธนาคารกลางของทั้งสองประเทศได้ปรับขึน้ ดอกเบี้ย 
ในการประชุมระหว่างไตรมาส 2 สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป  

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ Capital Group New Perspective  Fund 
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุน้สามัญในภมูิภาคตา่ง ๆ  ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทนุหลักมุง่เน้นการเตบิโตระยะยาวของผลก าไร 
ผ่านการลงทุนในบริษัททีไ่ดป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางดา้นการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักรการลงทนุทีค่่อนข้างยาว
สะท้อนจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุน  (Turnover Ratio) ที่ค่อนข้างต ่าเพียง 24.5% ต่อปี (ณ พฤษภาคม 2565)  
กองเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย Information Technology 20.7%, Consumer Discretionary 16 .9%, Heal th Care 13 .2%, 
Financial 10.2% และ Industrials 9.0% โดยหุ้นที่มีน ้าหนักลงทุนหลักในพอร์ตเป็น Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นน าของโลก  
บริษัท Microsoft ผู้น า Software-as-a-service (SaaS) เจ้าของลิขสิทธ์ Window และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง TSMC ผู้ผลิตเซมคิอนดคัเตอร์
เบอร์หนึ่งของโลก Alphabet บริษัทโฮลดิ้งเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของ Google, YouTube, Android รวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้งอีกมากมาย Meta Platforms ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Facebook Social Media ชั้นน าของโลก เป็นต้น  

 

 



 
 

 
 

แนวโน้มการลงทุน 

ดัชนีหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคล่ือนไหวผันผวน เนื่องจากนโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึ ้นเพ่ิมความกดดัน  
ต่อการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง  หลังอัตราเงินเ ฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอน 
ทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครนเพ่ิมความเส่ียงในระยะส้ันถึงกลาง ทั้งนี้ตลาดลงทุนยังมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจ 
ที่ทยอยฟ้ืนตัว หลังการเปิดเมอืง และการเปิดใหเ้ดนิทางระหว่างประเทศเพ่ิมขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของวัคซีนในปัจจุบัน  
ยังรับมือกับสายพันธ์ใหม่ของไวรัสได้  แม้จะยังมีการติด เชื้อใหม่แต่อัตราการใช้โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตยังค่อนข้างต ่า  
ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนสูง การกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากขึ ้นช่วยให้การเดินทางรวมถึงกลับมาใช้ชี วิตได้ เสมือนภาวะปกติมากขึ ้น 
นอกจากนี้ในปี  2565-2566 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี MSCI AC World คาดว่าจะสามารถสร้างก าไรเติบโต  ร้อยละ 5.2 และ 7.5 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการลงทุนยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางของ
ตัวเลขเงินเฟ้อ และความเส่ียงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นปัจจยัส าคัญทีธ่นาคารกลางติดตามเพ่ือตัดสินใจในการด าเนิน
นโยบายการเงินในระยะต่อไป (2) สถานการณ์ระหว่าง รัสเซียและยูเครน การตอบโต้ของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร รวมถึงผลกระทบ  
ด้านพลังงานจากการคว ่าบาตรการซื้อขายพลังงานกับรัสเซีย (3) สถานการณ์ในประเทศจีน ทั้งการใช้นโยบาย Dynamic Zero COVID 
นโยบายการตรวจสอบและการควบคุมธุรกิจที่เขม้งวด การจดทะเบยีนในตลาดหุ้นตา่งประเทศ และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์  และ (4 ) 
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนน าไปสู่การกลายพันธ์ุใหม ่ซึ่งในปัจจบุันมกีารระบาดของสายพันธ์ุ BA.4, BA.5 ที่ยังคงต้องตดิตาม
ถึงความรุนแรง ความสามารถในการหลบภูมทิั้งจากการติดเชือ้ และวัคซีนเป็นอย่างไร จะส่งผลให้มีการระบาดระลอกใหมห่รือไม่ 

ผู้จัดการกองทุนหลัก (The Capital Group Company Inc.) ยังคงมุ่ง เน้นหาหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว (Secular 
Growth) สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้ท าก าไรในสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปล่ียนแปลง โดยสนใจลงทุนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Digital 
Disruption (การพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้ง แอพพลิเคชั่นและเซมคิอนดคัเตอร์) กลุ่มธุรกิจที่เน้นการวิจัยมีนวัตกรรม
หรือเทค โน โลยีที่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น  Digital Payment, e-Commence, Digital Entertainment รวมถึงโอกาสที่น่ าสนใจ 
ในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และไบโอเทค ที่คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของก าไรได้ในระยะยาว ผสมผสานพอร์ตลงทุนส่วนหนึ่ง
ด้วยหุ้นขนาดใหญ่ทีธุ่รกิจมีความมั่นคง (Core Broad Foundations) เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  รายได้ค่อนข้างสม า่เสมอไม่ผันผวน 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นหุ้นที่แปรผันกับเศรษฐกิจ (Economically Sensitive) อย่างกลุ่มธนาคาร การก่อสร้าง การใช้จ่ายของผู้บริโภค  
เพ่ือจับกระแสเศรษฐกิจในแต่ละช่วง  อย่างการวางพอร์ตในช่วงหลัง  COVID มีการเพ่ิมกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายและท่องเที่ยว 
เพ่ิมขึน้มา เป็นต้น โดยใน 3 ตระกร้าใหญ่นี้จะมีการปรับน ้าหนักให้เหมาะสมกับสถานการณ์ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา  อย่างไรก็ดี 
ในปี 2565 นี้ ทางผู้จัดการกองทุนหลักได้เพ่ิมหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเพ่ือลดผลกระทบของพอร์ตลงทุนจากเงินเฟ้อที่ สูงขึ ้นต่อเนื่ อง  
(Inflation Mitigation) โดยจะหาหุน้ทีม่ีศกัยภาพการเตบิโตขณะที่สามารถส่งผ่านตน้ทนุทีสู่งขึน้ได ้

 

  



 
 

 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเป็นเป้าหมายส าคัญย่ิง  
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่นผู้ถือหน่วยลงทุนไดรั้บผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดภายใตค้วามเส่ียงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเนน้การพัฒนา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ  และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพ่ือตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหนว่ยลงทนุอย่างต่อเนื่อง 

สุดท้ายนี้  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ทีเ่ว็บไซต ์https://am.kkpfg.com 

        ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคนิภทัร จ ากัด มีดัชนีชีวั้ดการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง 
CAC ทั้งนี้  CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) 

• ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงนิปันผล/ค่าขายคนืหน่วยลงทุนคา้งรับของกองทุนภายใตก้ารจัดการของ  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร  ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com 

 

https://am.kkpfg.com/
mailto:kkpam.customer@kkpfg.com
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ผลการด าเนินงานของกองทุน1 
• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  5,965,141,345.23 บาท   

มูลค่าหน่วยลงทุน :  16.5766 บาทต่อหน่วย 

 Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ต้ังแต่จัดต้ัง 
กองทุน2 

กองทุนรวม  -18.50% -4.67% -17.65% -6.71% 14.10% 8.88% N/A 8.09% 

ตัวช้ีวัด3,6 -10.63% -1.30% -8.07% 2.10% 14.62% 9.10% N/A 8.88% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

25.03% 27.16% 24.18% 18.72% 20.54% 17.51% N/A 16.39% 

ความผันผวนของ

ตัวช้ีวัด2 
19.18% 20.56% 18.72% 14.93% 19.06% 16.11% N/A 15.13% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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% 

ตัวช้ีวัด3,6 N/A N/A N/A 0.05% 6.51% 12.83% -10.15% 17.26% 16.15% 31.98% 

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

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

ความผันผวนของ

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

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวช้ีวัด:  MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน  
4 หากกองทุนรวมมีผลการด า เนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่ เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน  

จะแสดงผลการด า เนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึง  
วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันท าการสุดท้ายของปี
ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m 
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 infor mation 
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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. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน  

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
 

• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดเพ่ือการออม (KKP GNP-SSF) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :  7,067,755.83 บาท   

มูลค่าหน่วยลงทุน :  16.5803 บาทต่อหน่วย 

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

กองทุนรวม  -18.48% -4.67% -17.63% N/A N/A N/A N/A -18.55% 

ตัวช้ีวัด3,6 -10.63% -1.30% -8.07% N/A N/A N/A N/A -8.86% 

ความผันผวนของ

ผลการด าเนินงาน2 
25.03% 27.16% 24.18% N/A N/A N/A N/A 22.78% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

19.18% 20.56% 18.72% N/A N/A N/A N/A 17.77% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%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% 

ตัวช้ีวัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.97% 

ความผันผวนของ

ผลการด าเนินงาน 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.43% 

ความผันผวนของ

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

1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

2 % ต่อปี 
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3 ตัวช้ีวัด:  MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน  
4 หากกองทุนรวมมีผลการด า เนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่ เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน  
จะแสดงผลการด า เนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึง  

วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันท าการสุดท้ายของปี

ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 
6 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any for m 

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 infor mation 

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 าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน  

3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)  
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

• รายละเอียดการลงทุน 
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• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 

- ไม่มี - 

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

- ไม่มี - 

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี - 

• รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

  

• รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไว้เป็นรายตัว 

- ไม่มี - 
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ผลการด าเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP GNP FUND ไปลงทุน 
 

หลักทรัพย์ ผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ ต่อปี) 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) -18.41 25.82 

Source: Bloomberg  
 
ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถ่ินของหลักทรัพย์นั้น ๆ  ในช่วงวันที ่1 ธันวาคม 2564  ถึง  31 พฤษภาคม 

2565 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเคร่ืองมอืพ้ืนฐานในการวัดความเส่ียง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทยีบกับคา่เฉล่ีย โดยในที่นี้

ใช้การค านวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันท าการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทุน KKP GNP FUND มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายต้ัุงแต่ 1 ปีข้ึนไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะส้ันมีอายุต ่ากว่า 1 ปี 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน  

การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ  

AA  มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอก เบ้ียและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก  แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  มากกว่าอนัดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเ งินต้นในเกณฑ์สูง แต่อ าจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  มากกว่าอนัดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ย งในระดั บปานก ลาง ผู้ อ อกต ราส ารหนี้ มีค วามสาม ารถ ใน  
การช าระดอก เบ้ียและคืนเ งินต้นในเกณฑ์ที่ เพีย งพอ แต่ มีความอ่อนไหวต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี 
ความสามารถ ในการช าระหนี้อ่อ นแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ 
สูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินต้นในเกณ ฑ์ต ่ าก ว่าระดั บปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ  ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอ าจ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเ บ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจใน  
การช าระหนี้ ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน 
การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่
เอื้ อ อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมาก จึงจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดับที่อ ยู่ ในสภาวะผิดนั ดช าระหนี้  โดยผู้อ อกตราสารหนี้ ไม่สามารถ  
ช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นไดต้ามก าหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง  C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) ห รือลบ ( -) ต่อท้ายเพ่ือ

จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเ งินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ 
ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้อ อกตราสารที่ ได้ รับ อันดับเครดิต 
ในระดับดังกล่าว ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย  “ + ” ด้วยจะได้ รับความคุ้มครอ ง 
ด้านการผิดนัดช าระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้ งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง 
ในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอนัดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย 
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยั งก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต ” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเ ป็นไปได้ขอ งการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตขอ ง 
ผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย  Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ 
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วย งานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการช าระหนี้ขอ งหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง  

   หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือ ถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเ ช่ือถือ
ภายในประเทศไทยซ่ึงก าหนดโดย Fitch โดยอนัดับความน่าเช่ือถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ 
โดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกัน
โดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสงูมากเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราส ารอื่น ใน ประเทศ โด ยระดับ ความ น่า เ ช่ือ ถื อ ขอ ง 
ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถอืข้ันสงูสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเ ช่ือ ถือ ข้ันปานกลางเ ม่ือ เปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรกด็ีมีความเป็นไปได้มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงขอ งสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา
ขอ งตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ ได้ รับ 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถอืในประเภททีสู่งกว่า   

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่า เช่ือ ถือค่อนข้างต ่ าเ ม่ือ เปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสาร
เหล่านี้ภาย ในประเทศนั้น  ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ควา มส าม ารถ ใ นก ารช า ระหนี้ คื นต ามก าห นด เวล าจะ มี 
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต ่าอยา่งมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนีอ้ ื่น ๆ  ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ ง
ตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่
ความม่ันคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่ งเท่านั้น  และความสามารถ  
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถ  
ในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อ เนื่องนั้น ไ ม่แน่นอนข้ึนอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกจิ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่า เช่ือ ถือข้ันต ่ ามาก เม่ือ เปรียบเทียบกับ 

ผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถ  
ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้ อต่อ  
การด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดยีว        

D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือ  
ตราสารหนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขขอ งตราสารตรงตาม
ก าหนดเม่ือ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้ 
อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดบัความน่าเช่ือถอืที่มีความเสีย่ง “น้อยที่สุด ”  
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกันและโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกันโดย รัฐบาล ในกรณีที่ มีระดับความน่า เช่ือถือสูง 
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ ์ “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถ ในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา 
ในระดับที่น่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนี้อืน่ในประเทศเดียวกัน อย่างไ รก็ดี  
ระดับขอ งความน่า เช่ือ ถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับก รณีที่ ได้ รับการจัดอันดับ  
ความน่าเช่ือถือที่สูงกวา่ 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดีย วกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดั งกล่าวจะมีความไ ม่แน่นอนมาก ข้ึนไปตาม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนเม่ือเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถใน  
การช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลา
ที่ไม่แน่นอนสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราอืน่ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเ งินข้ึนอ ยู่กับสภาวะที่เอื้ อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ 
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ท่ีได้เกดิข้ึนแล้วหรือก าลังจะเกิดข้ึน 
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะส้ัน ส าหรับประเทศ
ไทย 
            เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอนัดับความน่า เช่ือ ถือทุก
ระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “ + ”  
หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดบัความน่าเช่ือถอืส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือ แสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดับความนา่เช่ือถอืข้ันหลกั ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลกัษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถืออนัดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า  “CCC (t ha)”   
ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณต์่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดบั
ความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
           สัญญาณการปรับอันดับความน่า เช่ือ ถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ 
ความน่าเช่ือ ถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเ ป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกลา่วอาจระบุเ ป็น 
“สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ ให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ”  จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเ ช่ือ ถือ ให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับ 
ความน่า เช่ือถือ อาจจะได้ รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณ การปรับอันดับ  
ความน่าเช่ือถือมักจะถกูระบุไวส้ าหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 



 
 

 
 

17 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเส่ียงในระดับต ่ามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเส่ียงในระดับต ่ามากท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง  และมีความเส่ียงในระดับต ่าท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการท่ีน าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีพื้นฐานท่ีน าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารท่ีสร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลด 
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต ่า และมีความเส่ียงในระดับสูงมากท่ีจะถูก 
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีสร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยท่ีจะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหน้ีต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 
แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหน้ีประเภทอื่นท่ีคล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต ่าท่ีสุดในอันดับน้ัน 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรับรอบบัญชี 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์ของกองทุน 

- ไม่มี - 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  

- ไม่มี - 

สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส้ินสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2565 

• กรณีท่ีบริษัทลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ท้ังเหตุผล 

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.01 เท่า 

• รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกองทุน 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง  

หรือ เว็บไซต์ของบริษทัจดัการที ่https://am.kkpfg.com หรือ เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th  

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