KKP GNP FUND

กองทุ น เปิ ด เคเคพี โกลบอล นิ ว เพอร์ ส เปกที ฟ
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดื อ น
1 ธั น วาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

สาส์นบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัท หลัก ทรัพย์ จัดการกองทุน เกียรติ นาคิน ภัทร จากัด (บริ ษัท) ขอเรีย นให้ท่ านทราบว่ า กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิ ว
เพอร์สเปกทีฟ (KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND : KKP GNP FUND) ได้ดาเนิ นการมาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่
1 ธัน วาคม 2564 ถึง วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริ ษั ท จึง ขอน าส่ง รายงานรอบระยะเวลาดั ง กล่ า ว มายั งท่ า นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
เพื่อท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

ผลการดาเนินงาน
กองทุนเปิด KKP GNP มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 5,965.14 ล้านบาท คิดเป็นมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.5766 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 17.65 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล
การดาเนินงานลดลงร้อยละ 8.07
กองทุนเปิด KKP GNP-SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 7.07 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ า ทรั พ ย์ สิ น
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 16.5803 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 17.63 ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานวัดผล
การดาเนินงานลดลงร้อยละ 8.07
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดาเนินงานคือ ดัชนี MSCI AC WORLD NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรั ฐ ปรั บ ด้ ว ย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในเดือน ธันวาคม 2564 หลังผลการวิจัยในแอฟริกาใต้ อังกฤษ และสกอตแลนด์
บ่งชี้ว่า ผู้ที่ติด เชื้อ COVID-19 สายพัน ธุ์โอมิครอนมีอ าการเจ็บป่ วยน้อยกว่าและอัตราการเสีย ชีวิต ต่ากว่า เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลตา
ทาให้เชื่อว่าการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มากนัก ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่ม ขึ ้น
ร้อยละ 4.6 หลังจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน แถลงยืน ยัน ว่า จะไม่ล็ อกดาวน์ป ระเทศเพื่ อควบคุม การแพร่ระบาดของ COVID-19
เหมือนกั บที่เคยเกิดขึน้ ในเดือน มีนาคม 2563 ขณะที่สภาคองเกรสสหรัฐได้ ลงมติผ่ านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ ของรัฐบาลกลาง
อีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถจ่ายหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรได้จนถึงปี 2566 ด้านธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ
มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และได้ประกาศเพิ่มการปรับลดวงเงิน ในโครงการซื้ อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นเดือนละ
3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อพันธบัตรจะยุตลิ งในเดือน มีนาคม 2565 สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ
สาคัญส่วนใหญ่ยังคงออกมาแข็งแกร่ง อาทิ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ทรี่ ะดับร้อ ยละ 2.1 และ

ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึนสู
้ ่ระดับ 115.8 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 111.9 ในเดือน พฤศจิกายน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 110.8 ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.6 หลังธนาคารกลางยุโรปส่งสั ญญาณว่าจะยังคงดาเนิ น
นโยบายที่ส นับ สนุ นการเติ บโตของเศรษฐกิ จต่ อไป แม้ ดัช นีร าคาผู้บ ริโภคของยู โรโซนได้ป รับ ตัวเพิ่ม สูงขึ ้นถึ งร้อ ยละ 4.9 ในเดือ น
พฤศจิ ก ายน เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า โดยจะปรั บ เพิ่ ม วงเงิ น การซื้อ พั น ธบั ต รภายใต้ โ ครงการ Asset Purchase Programme
จากเดิ ม 2 หมื่นล้า นยูโรต่ อเดือ นเป็น 4 หมื่ นล้านยูโรต่ อเดือ น ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่อชดเชยกั บการซื้อพัน ธบัตรในโครงการ
Pandemic Emergency Purchase Programmee ที่จะสิ้นสุดลงในเดือน มีนาคม และจะลดวงเงินการซื้อพันธบัตรสู่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร
ในไตรมาส 3 ของปี 2565 และแม้ ว่ าจะมีก ารขยายตั ว ของการแพร่ ระบาด ของไวรั ส สายพั น ธุ์โ อมิ ค รอน รั ฐ บาลประเทศต่ า ง ๆ
ไม่ได้ประกาศใช้มาตรการในการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่เข้มงวดมากนัก อาทิ สเปนยังอนุญาตให้สามารถ
เข้าชมกีฬากลางแจ้งได้ร้อยละ 75 ของความจุที่นงั่ และรัฐบาลฝรั่งเศสไม่มกี ารประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงปีใหม่ เป็นต้น นักลงทุน
ส่วนใหญ่จึงคาดการณ์ว่า ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีจากัด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึน้ หลังตัวเลขเศรษฐกิ จ
ออกมาดีก ว่าคาด อาทิ ผลผลิตภาคอุ ตสาหกรรมปรั บเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 5.1 ในเดื อน พฤศจิ กายน เมื่ อเที ยบกั บเดื อนก่ อนหน้า ขณะที่
การส่งออกปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.1 ในเดือน พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดอันดับสองนั บ ตั้งแต่มี ก ารเริ่ ม เก็ บ
ข้อมูลในปี 2531 จากอุปสงค์ที่ แข็งแกร่งของเซมิคอนดั กเตอร์และผลิตภัณฑ์น้ ามั น ดัชนี TAIEX ของไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึน้ จากตัวเลข
เศรษฐกิ จที่ยั งคงแข็ง แกร่ง ทั้ งการส่ง ออกในเดือน พฤศจิก ายน ที่ป รับ ตัวเพิ่ มขึ ้นร้อ ยละ 30.2 เมื่ อเที ยบกั บปี ก่อนหน้ า ซึ่ง มากกว่ า
การคาดการณ์ ของตลาดที่ ร้อ ยละ 23.05 โดยส่ วนใหญ่ ม าจากสิ น ค้ า อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ และดั ช นี PMI ภาคการผลิ ต ที่ ยั งบ่ ง ชี้ ถึ ง
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึนเป็
้ น 55.5 ในเดือน ธันวาคม จากระดับ 54.9 ในเดือน พฤศจิกายน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับตัวลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนี Core PCE ในสหรั ฐ ฯ
เดือน กุมภาพันธ์ ที่ออกมาสูงถึงร้อ ยละ 5.4 สูงสุดในรอบ 40 ปี เทียบกับเป้ าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้ง ไว้ที่เพียงร้อยละ 2
และเงินเฟ้อในยูโรโซนที่สูงถึงร้อยละ 7.5 ในเดือน มีนาคม โดยปัญหาเงินเฟ้อถูกซ้าเติมด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน เป็นผลให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ามันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึนมากถึ
้
งร้อยละ 38.7 มาอยู่ ที่ 107.9
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เ รล ทาให้นั กลงทุนกัง วลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจ าเป็นต้องปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ย และลดขนาดงบดุล (QT)
เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังทาให้ชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่าบาตรตอบโต้รัสเซี ย
ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคารรัสเซียหลายแห่งออกจากระบบ SWIFT ที่เป็นตัวกลางสาหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ ระบบ
การเงินของรัสเซียและบริษัทที่มีการทาธุรกิจในรัสเซียทันที ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากการออกกฎ
ควบคุมธุรกิจหลายอย่างของรัฐบาลจีน อาทิ ไม่ให้บริษทั การศึกษาจีนจัดตัง้ บริษทั ตัวแทนนอกประเทศ ส่งผลให้บริษทั จีนไม่สามารถเสนอ
ขายหุ้นในต่ างประเทศได้ และมี แนวโน้ มที่ จะออกข้ อก าหนดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ สินทรัพ ย์ของสถาบั นการศึก ษา การควบรวมกิจ การ
และการขึน้ ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาอีกด้ว ย รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดต่อธุรกิจ ความบันเทิงออนไลน์ที่เกี่ ยวข้ องกับเยาวชน ทั้งเกม
การไลฟ์ สตรีมมิ่ง และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อธุ รกิจออนไลน์จานวนมาก นอกจากนี้ยังมี การประกาศล็อคดาวน์เซินเจิ้ น
ซึ่งมีประชากรถึง 17 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมือ งที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่สาคัญ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางด้านดัช นี
KOSPI ของเกาหลี ใต้ ปรั บตั วลดลง ถึง ร้อยละ 7.4 หลัง ธนาคารกลางเกาหลี ใต้ป รับ ขึน้ อัต ราดอกเบี้ย นโยบายร้ อยละ 0.25 สู่ร ะดั บ

ร้อยละ 1.25 ในการประชุ มเดือ น มกราคม เพื่อ ลดผลกระทบการเพิ่ม ขึน้ ของเงิ นเฟ้อ ที่มีแ นวโน้ มสูง กว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที่กาหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 2.0 ขณะที่หนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
ในเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ตลาดหุน้ ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ต่อ เนื่อ ง
หลังราคาพลั งงาน สินค้ าโภคภัณฑ์ และอาหารปรับเพิ่มขึน้ ส่ วนหนึ่งเป็น ผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ ยังคงยืดเยื้ อ
และปัญหาอุปทานที่ยังคงตึงตัวมาตั้งแต่ในปีก่อนหน้า ขณะที่การทยอยเปิดเมืองเปิดประเทศทาให้อุปสงค์กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่ ง ผลให้
ธนาคารกลางหลายประเทศจ าเป็ น ต้ อ งใช้ น โยบายการเงิ น ที่ ตึ ง ตั วมากขึ ้น ตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯ ปรับ ลดลงมากกว่า ภู มิ ภ าคอื่ น
โดยตลาดปรับตัวลงแรงหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสัญญาณในเดือน เมษายน ว่า FED จะมีการปรับขึน้ ดอกเบี้ ย
ที่เร็วขึ ้น เพื่อ สู้กับเงิ นเฟ้อ ที่สูง สุ ดในรอบ 40 ปี และ FED ได้ปรับ ขึน้ ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ในเดือน พฤษภาคม อี กทั้งยั งส่งสั ญญาณ
การขึน้ ดอกเบี้ย อีกร้อยละ 0.50-0.75 ในการประชุมครั้ งต่อไป ทั้งนี้ FED ยังมีมุมมองว่า เศรษฐกิจสหรัฐ ยังแข็งแกร่งพอที่จะรองรับมื อ
กับการขึน้ ดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่าด้านดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟ้อ ในเดือน พฤษภาคม ยัง อยู่ ใ น
ระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 8.6 ตามลาดับ ทั้งนี้ยอดขายบ้านเดือน เมษายน ลดลงเป็นเดือนที่หกติดต่อกัน จากราคาบ้านที่ เ พิ่ มขึ ้น
อย่า งรวดเร็ว ขณะที่อั ตราดอกเบี้ย เงิน กู้คงที่ 30 ปี สาหรับ ซื้อบ้ านปรับ ขึน้ จากอั ตราเฉลี่ ยร้อ ยละ 3.25 ในช่วงต้นปี มาอยู่ที่ ร้อยละ 6
ในเดือน พฤษภาคม ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง จากความกดดันเรื่องภาวะเงินเฟ้อเช่นกัน ส่งผลให้ ECB จาเป็นต้องส่งสัญญาณขึ ้น
อัตราดอกเบี้ ยเร็วขึ ้น ซึ่ง คาดว่ าจะมี การปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ ยครั้ง แรกในเดือน กรกฎาคม และอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายจะปรับ สู่ระดั บ
ร้อยละ 0 ภายในไตรมาส 3 เทียบกั บที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในปัจจุบัน ปั ญหาด้านพลังงานยังคงเป็นปัญ หาที่สาคัญในกลุ่มประเทศยุโรป
ที่ยังคงต้องติดตาม หลังการคว่าบาตรรัสเซีย โดยกลุ่มอียูยืนยันที่จะลดการนาเข้าน้ามันส่วนใหญ่จากรัสเซียภายในปีนี้ ตลาดหุ้ นไต้ห วั น
และเกาหลี ใต้ป รับตั วลดลงร้อ ยละ 16.2 และ 15.4 ตามล าดับ หลัง การส่ งออกเริ่ม ส่งสั ญญานอ่อ นตัว โดยเฉพาะในกลุ่ม เทคโนโลยี
และเซมิคอนดักเตอร์ ที่เป็ นสินค้ าส่งออกหลัก ของทั้ งสองประเทศ นอกจากนั้น ธนาคารกลางของทั้ งสองประเทศได้ปรั บขึน้ ดอกเบี้ ย
ในการประชุมระหว่างไตรมาส 2 สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป
กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund
(LUX) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุน้ สามัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักมุง่ เน้นการเติบโตระยะยาวของผลก าไร
ผ่านการลงทุนในบริษัททีไ่ ด้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลก โดยมองวัฏจักรการลงทุนทีค่ ่อนข้ า งยาว
สะท้ อนจากตั วเลขการซื้อขายหลัก ทรัพ ย์ในพอร์ ตลงทุน (Turnover Ratio) ที่ค่ อนข้ างต่ าเพี ยง 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% โดยหุ้ น ที่มี น้ า หนัก ลงทุ น หลั กในพอร์ ต เป็ น Tesla ผู้ ผ ลิต รถยนต์ ไฟฟ้ าชั้ น น าของโลก
บริษัท Microsoft ผู้นา Software-as-a-service (SaaS) เจ้าของลิขสิทธ์ Window และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
เบอร์หนึ่งของโลก Alphabet บริษัทโฮลดิ้งเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เ ป็นเจ้าของ Google, YouTube, Android รวมถึ งเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้งอีกมากมาย Meta Platforms ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Facebook Social Media ชั้นนาของโลก เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน
ดัชนีหุ้นทั่ วโลกในระยะถัด ไปมีแนวโน้มเคลื่อ นไหวผัน ผวน เนื่ องจากนโยบายการเงินมีแ นวโน้มเข้มงวดขึ ้นเพิ่มความกดดั น
ต่อการลงทุ นในสิน ทรัพ ย์เสี่ ยง หลั งอัต ราเงินเฟ้อ ในหลายประเทศปรับตั วสูง ขึน้ อย่า งต่ อเนื่ อง อีกทั้ งสถานการณ์ค วามไม่ แน่ นอน
ทางการเมืองระหว่า งรัสเซียและยูเครนเพิ่มความเสี่ยงในระยะสั้นถึงกลาง ทั้ง นี้ตลาดลงทุนยังมี ปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิ จ
ที่ทยอยฟื ้นตัว หลังการเปิดเมือง และการเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของวั ค ซีน ในปั จ จุบั น
ยังรั บมื อกั บสายพั น ธ์ใหม่ข องไวรั สได้ แม้จ ะยัง มีก ารติด เชื้อ ใหม่แ ต่อั ตราการใช้ โรงพยาบาลและอัต ราการเสี ยชีวิ ตยั งค่ อนข้า งต่ า
ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัค ซีนสูง การกระจายวัคซี นที่ทั่วถึ งมากขึ ้นช่วยให้ การเดิน ทางรวมถึงกลั บมาใช้ชี วิตได้ เ สมือนภาวะปกติมากขึ ้น
นอกจากนี้ในปี 2565-2566 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี MSCI AC World คาดว่า จะสามารถสร้ างกาไรเติบโต ร้อยละ 5.2 และ 7.5
ตามลาดับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการลงทุนยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) ทิศทางของ
ตัวเลขเงินเฟ้อ และความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทีธ่ นาคารกลางติดตามเพื่อตัดสินใจในการด าเนิน
นโยบายการเงินในระยะต่อไป (2) สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย และยู เครน การตอบโต้ ของสหรัฐฯ และชาติพัน ธมิต ร รวมถึงผลกระทบ
ด้านพลังงานจากการคว่าบาตรการซื้อขายพลังงานกับ รัสเซีย (3) สถานการณ์ในประเทศจีน ทั้งการใช้นโยบาย Dynamic Zero COVID
นโยบายการตรวจสอบและการควบคุมธุรกิจที่เข้มงวด การจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และปัญหาภาคอสังหาริมทรั พ ย์ และ (4)
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนนาไปสู่การกลายพันธุ์ใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน มีการระบาดของสายพันธุ์ BA.4, BA.5 ที่ยังคงต้องติดตาม
ถึงความรุนแรง ความสามารถในการหลบภูมทิ ั้งจากการติดเชือ้ และวัคซีนเป็นอย่างไร จะส่งผลให้มีการระบาดระลอกใหม่หรือไม่
ผู้จัดการกองทุ นหลั ก (The Capital Group Company Inc.) ยังคงมุ่ง เน้น หาหุ้น ที่มี ศักยภาพเติบโตในระยะยาว (Secular
Growth) สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้ทากาไรในสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลง โดยสนใจลงทุนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Digital
Disruption (การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้ง แอพพลิเคชั่นและเซมิคอนดัคเตอร์) กลุ่มธุรกิจที่เน้นการวิจัยมีนวัตกรรม
หรื อ เทค โน โลยี ที่ ตอบโจทย์ ผู้ บ ริ โ ภค เช่ น Digital Payment, e-Commence, Digital Entertainment รวมถึ ง โอกาสที่ น่ าสนใจ
ในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และไบโอเทค ที่ค าดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของกาไรได้ ในระยะยาว ผสมผสานพอร์ตลงทุนส่วนหนึ่ ง
ด้วยหุ้นขนาดใหญ่ทธี่ ุรกิจมีความมั่นคง (Core Broad Foundations) เป็นผู้นาในอุตสาหกรรมนั้น ๆ รายได้ค่อนข้างสมา่ เสมอไม่ ผั นผวน
และอีกส่ วนหนึ่งเป็นหุ้ นที่ แปรผันกั บเศรษฐกิจ (Economically Sensitive) อย่ างกลุ่มธนาคาร การก่ อสร้ าง การใช้จ่า ยของผู้บ ริโภค
เพื่อจับกระแสเศรษฐกิจในแต่ละช่วง อย่างการวางพอร์ตในช่วงหลัง COVID มีก ารเพิ่มกลุ่มที่ได้ป ระโยชน์จากการใช้ จ่ายและท่องเที่ย ว
เพิ่ม ขึน้ มา เป็ นต้ น โดยใน 3 ตระกร้า ใหญ่ นี้ จะมีก ารปรับ น้า หนั กให้เหมาะสมกั บสถานการณ์ ลงทุน ในแต่ ละช่ว งเวลา อย่ างไรก็ ดี
ในปี 2565 นี้ ทางผู้จั ดการกองทุนหลักได้ เพิ่ม หุ้นอี กกลุ่ มหนึ่ งเข้า มาเพื่ อลดผลกระทบของพอร์ต ลงทุ นจากเงิน เฟ้อที่ สูงขึ ้นต่อ เนื่ อง
(Inflation Mitigation) โดยจะหาหุน้ ทีม่ ีศกั ยภาพการเติบโตขณะที่สามารถส่งผ่านต้นทุนทีส่ ูงขึน้ ได้

บริษัทขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกลงทุนกับ บริษัท บริษัท ถือเป็ นเป้าหมายสาคัญยิ่ ง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ที่ดที ี่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และบริษัทมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ทางด้านการบริการต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความพอใจของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการขายและ
ผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์ https://am.kkpfg.com
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด มีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ : ได้รับการรับรอง
CAC ทั้งนี้ CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คเงินปันผล/ค่าขายคืนหน่วยลงทุนค้างรับของกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ที่ โทร. 02-305-9800 หรือ E-mail : kkpam.customer@kkpfg.com
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ผลการดาเนินงานของกองทุน 1
• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 5,965,141,345.23 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 16.5766 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน2
8.88%
N/A
8.09%
9.10%
N/A
8.88%

กองทุนรวม
-18.50%
-4.67%
-17.65%
-6.71%
14.10%
3,6
ตัวชี้วัด
-10.63%
-1.30%
-8.07%
2.10%
14.62%
ความผันผวนของ
25.03%
27.16%
24.18%
18.72%
20.54%
17.51%
N/A
16.39%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
19.18%
20.56%
18.72%
14.93%
19.06%
16.11%
N/A
15.13%
ตัวชี้วัด2
ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
กองทุนรวม
N/A
N/A
N/A
0.64%
-1.43% 14.09% -8.56% 17.65% 30.24% 28.09%
ตัวชี้วัด3,6
N/A
N/A
N/A
0.05%
6.51% 12.83% -10.15% 17.26% 16.15% 31.98%
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
11.17% 13.40% 7.68%
13.12% 11.53% 27.14% 13.98%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
13.45% 12.54% 6.51%
11.87% 10.16% 27.40% 11.38%
ตัวชี้วัด
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
2
% ต่อปี
3 ตัว ชี้ว ัด : MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน
4 หากกองทุ น รวมมีผ ลการด าเนิ น งานตั้ ง แต่ ว ั นที่ จ ดทะเบี ยนทรัพ ย์ สิน กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปีป ฏิ ทิ น
จะแสดงผลการดาเนิน งานของปีปฏิ ทิน แรกตั้งแต่วัน ที่กองทุน รวมจดทะเบี ยนทรัพ ย์สิน กองทุนรวมหรือวั นที่เ ปิดเสนอขายชนิด หน่ว ยลงทุนจนถึ ง
วันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
5 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปี ที่เลิกกองทุน ไม่ค รบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการด าเนิน งานของปีปฏิ ทินสุด ท้า ยตั้ งแต่ว ันทาการสุด ท้า ยของปี
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. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558

• กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 7,067,755.83 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 16.5803 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตั้ง
5 ปี 2
10 ปี 2
กองทุน
N/A
N/A
-18.55%

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 2

3 ปี 2

กองทุนรวม

-18.48%

-4.67%

-17.63%

N/A

N/A

ตัวชี้วัด3,6

-10.63%

-1.30%

-8.07%

N/A

N/A

N/A

N/A

-8.86%

25.03%

27.16%

24.18%

N/A

N/A

N/A

N/A

22.78%

19.18%

20.56%

18.72%

N/A

N/A

N/A

N/A

17.77%

ผลการดาเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ต่อปี)
2555
2556
2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กองทุนรวม

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.08%

ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด2

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.97%
ตัวชี้วัด3,6
N/A
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16.43%
N/A
N/A
N/A
N/A
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13.97%
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด
1 เอกสารการวัด ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัด ทาตามมาตรฐานการวัด ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษ ัทจัด การ
ลงทุน
2 % ต่อปี
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ตัวชี้วัด: MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุล บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
หากกองทุ น รวมมีผ ลการด าเนิ น งานตั้ ง แต่ วั นที่ จ ดทะเบี ยนทรัพ ย์ สิน กองทุน รวมหรือ วัน ที่ เปิ ด เสนอขายชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ไม่ ค รบ 1 ปีป ฏิ ทิ น
จะแสดงผลการดาเนิน งานของปีปฏิ ทิน แรกตั้งแต่วัน ที่กองทุน รวมจดทะเบี ยนทรัพ ย์สิน กองทุนรวมหรือวั นที่เ ปิดเสนอขายชนิด หน่ว ยลงทุนจนถึ ง
วันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปี ที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีปฏิ ทิน จะแสดงผลการดาเนิน งานของปีปฏิ ทินสุดท้ายตั้ งแต่วันทาการสุดท้ายของปี
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)
3
4

หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

9

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ของ กองทุนเปิ ดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
• รายละเอียดการลงทุน
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• รายละเอียดการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
-

ไม่มี -

• รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-

ไม่มี -

• รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
-

ไม่มี -

• รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

• รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้เป็ นรายตัว
-

ไม่มี -
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ผลการดาเนินงานและความผันผวนของกองทุนต่างประเทศที่ KKP GNP FUND ไปลงทุน
หลักทรัพย์

ผลตอบแทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

(ร้อยละ)
-18.41

(ร้อยละ ต่อปี )
25.82

Source: Bloomberg

ผลตอบแทน: ผลตอบแทนรวมของหลักทรัพย์ในสกุลเงินท้องถิ่นของหลักทรัพย์นั้น ๆ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึ ง 31 พฤษภาคม
2565
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในที่ นี้
ใช้การคานวณจากผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 120 วันทาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KKP GNP FUND มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV
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14

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี
AAA อันดั บเครดิต สูงสุ ด มี ความเสี่ ยงต่ าที่สุ ด ผู้ อ อกตราสารหนี้มี ความสามารถใน T1 ผู้อ อกตราสารหนี้มีสถานะทั้ง ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อ ยมากจาก
ระดับดี มาก และนัก ลงทุน จะได้รั บความคุ้มครองจากการผิ ดนัดช าระหนี้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอืน่ ๆ
ที่ดี กว่ าอั น ดับ เครดิ ต ในระดับ อื่ น ผู้อ อกตราสารที่ ได้ รับ อั นดั บเครดิ ต
AA มีความเสี่ยงต่า มาก ผู้ อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและ
ในระดับ ดั งกล่า วซึ่ง มีเ ครื่ อ งหมาย “ + ” ด้ว ยจะได้ รับ ความคุ้ ม ครอ ง
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ
ด้านการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
T2 ผู้อ อ กตราสารหนี้มี สถานะทั้ งทางด้านการตลาดและการเงินที่ แข็ง แกร่ ง
A
มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ย และ
ในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
คืนเงินต้ นในเกณ ฑ์สู ง แต่อ าจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ T3 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
T4 ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BBB มี ค วามเสี่ ย งในระดั บปานก ลาง ผู้ อ อ กต ราส ารหนี้ มี ค วามสาม ารถ ใน
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
การช าระดอกเบี้ ยและคื นเงิน ต้น ในเกณ ฑ์ที่ เพี ย งพอ แต่ มีค วามอ่อ นไหวต่ อ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อ นความสามารถในการชาระหนี้ของผู้อ อกตราสารโดย
การเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่ น ๆ มากกว่า และอาจมี ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ความสามารถในการชาระหนี้อ ่อ นแอลงเมื่อ เที ยบกับ อันดับ เครดิต ที่อ ยู่ ใ นระดั บ ต่างประเทศ
สูงกว่า
นอ กจากนี้ Tris Rating ยั ง กาหนด “แนวโน้ มอั น ดั บ เครดิ ต ” (Rating
BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้อ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและ Outlook) เพื่ อ สะท้ อ นความเป็น ไปได้ ขอ งการเปลี่ย นแปลงอัน ดับ เครดิ ตขอ ง
คื น เงิ น ต้ น ในเกณ ฑ์ ต่ า กว่ า ระดั บปานกลาง และจะได้ รั บ ผลกระทบจาก ผู้อ อกตราสารในระยะปานกลางหรือ ระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจ ารณาถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอืน่ ๆ ค่อ นข้างชัดเจน ซึ่ ง อ าจ โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่อ ความสามารถในการช าระหนี้ ทั้ง นี้
B
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้อ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย แนวโน้มอันดับเครดิ ตที่อ อกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถ
และคืน เงิ นต้ นในเกณ ฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือ ความตั้งใจใน ในการชาระหนี้ขอ งหน่ว ยงานนั้น ๆ แนวโน้ มอัน ดับเครดิตแบ่งออ กเป็น 4 ระดั บ
การชาระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ ยนแปลงของสถานกาณ์ท างธุ รกิจ เศรษฐกิจ และ ได้แก่
สิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
C
มีความเสี่ย งในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้อ อกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
การชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อ งอาศัยเงื่อ นไขที่
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
เอื้ อ อ านวยทางธุร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ อย่ า งมากจึง จะมี
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง
ความสามารถในการชาระหนี้ได้
หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง
D
เป็ นระดับ ที่ อ ยู่ ในสภาวะผิ ด นั ด ชาระหนี้ โดยผู้ อ อกตราสารหนี้ ไม่ ส ามารถ
ชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อัน ดั บเครดิต จาก AA ถึ ง C อาจมี เครื่อ งหมาย (+) หรือ ลบ ( -) ต่ อ ท้า ยเพื่ อ
จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย

คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สาหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อ ถือ ขั้น สูงสุ ดของอันดั บความน่าเชื่อ ถื อ F1 (tha) แสดงถึง ระดับ ความสามารถขั้ นสูง สุดในการชาระหนี้ตามเงื่ อ นไขขอ งตราสารตรงตาม
ภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อ ถื อ นี้
กาหนดเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู้ อ อ กตราสารหรือ ตราสารอื่ น ๆ ในประเทศไทยภายใต้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสี่ยง “น้อ ยที่สุด” เมื่ อ
อันดับความน่าเชื่อ ถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ ที่มีความเสีย่ ง “ น้ อ ยที่ สุด ”
เปรียบเทียบกับ ผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอื่ นในประเทศไทย และ
เมื่อ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กั บ
โดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่อ อกหรือ ค้าประกัน
ตราสารทางการเงิ นที่อ อกหรือ ค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ มีระดับความน่า เชื่อ ถือ สู ง
โดยรัฐบาล
เป็นพิเศษจะมีสัญ ลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อ ถือที่กาหนด
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสาร F2 (tha) แสดงถึง ระดั บความสามารถในการช าระหนี้ต ามเงื่อ นไขทางการเงินตามกาหนดเวลา
หรื อ ตราส ารอื่ น ใน ประเทศ โด ยระดั บ ความ น่ า เชื่ อ ถื อ ขอ ง
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้อนื่ ในประเทศเดียวกัน อย่ า งไรก็ดี
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับ
ระดั บ ขอ งความน่า เชื่อ ถื อ ดั งกล่ าวยัง ไม่ อ าจเทีย บเท่ ากั บกรณี ที่ ได้ รับ การจั ด อัน ดั บ
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อ ย
ความน่าเชื่อ ถือ ที่สูงกว่า
BBB (tha) แสดงถึ งระดั บความน่ าเชื่อ ถือ ขั้น ปานกลางเมื่อ เปรียบเที ยบกั บ F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
ในระดับปานกลางเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดีย วกัน
การเปลี่ ยนแปลงขอ งสถานการณ์ ห รือ สภาพทางเศรษฐกิ จจะมี
อย่างไรก็ ดี ความสามารถในการชาระหนี้ดั งกล่ าวจะมีค วามไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตาม
ผลกระทบต่อ ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
ขอ งตราสารทางการเงิ นเหล่ า นี้ม ากกว่ าตราสารหนี้ อ ื่น ที่ ได้ รั บ B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
การจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ในประเภททีส่ ูงกว่า
ที่ไม่ แ น่น อนเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู้อ อ กตราสารอื่ นในประเทศไทย ความสามารถใน
BB (tha) แสดงถึ งระดั บ ความน่า เชื่ อ ถือ ค่ อ นข้ างต่ าเมื่อ เปรี ยบเทีย บกั บ
การชาระหนี้ดัง กล่าวจะไม่แน่ นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิ น
ผู้อ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย การชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ในทางลบระยะสั้น
เหล่ านี้ ภายในประเทศนั้น ๆ มีค วามไม่ แน่ นอ นในระดั บหนึ่ง และ C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลา
ควา มส าม ารถใ นก ารช า ระหนี้ คื นต ามก าห นด เวล าจะ มี
ที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราอืน่ ในประเทศไทยความสามารถในการปฏิ บั ติ
ความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
ตามข้อ ผูกพั นทางการเงินขึ้ นอ ยู่กับ สภาวะที่เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ นธุ รกิจ และสภาพการณ์
B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
กับผู้อ อกตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อ นไขขอ ง D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น
ตราสารหนี้แ ละข้อ ผูกพั นทางการเงิ นยังคงเป็นไปได้ใ นปัจจุ บัน แต่
ความมั่ นคงยั งจ ากั ดอ ยู่ใ นระดับ หนึ่ งเท่า นั้น และความสามารถ หมายเหตุประกอบการจัด อันดับ ความน่าเชื่ อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สาหรับประเทศ
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอย่างต่อ เนื่อ งเท่านั้น และความสามารถ ไทย
เครื่อ งบ่งชี้พิเศษสาหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทุ ก
ในการชาระหนี้ตามกาหนดอ ย่างต่อ เนื่อ งนั้น ไม่แน่ น อนขึ้น อยู่กั บ
ระดับ เพื่อ แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ ระดับสากล เครื่อ งหมาย “ + ”
สภาวะที่เอื้อ ต่อ การดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ จากอันดับความน่าเชื่อ ถือ สาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่ อ แสดงถึ ง
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
แสดงถึง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น ต่ า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถานะย่อ ยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อ ถือ ขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลัก ษณ์
ผู้อ อ กตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทยความสามารถ ต่อ ท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถืออันดับ “AAA (tha)” หรือ อันดับที่ต่ากว่า “CCC (t ha)”
ในการปฏิ บัติ ตามข้อ ผู กพั นทางการเงิน ขึ้นอ ยู่กั บสภาวะที่เอื้ อ ต่ อ สาหรับอันดับความน่าเชื่อ ถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อ ถือ ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
การดาเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
สัญ ญาณการปรับอั นดั บความน่า เชื่อ ถือ (Rating Watch) : สั ญ ญ าณ การปรั บอั นดั บ
D (tha) อันดับความน่าเชื่อ ถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือ
ความน่าเชื่อ ถือ จะถูกใช้ เพื่อ แจ้งให้นั กลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ย นแปลงอันดั บ
ตราสารหนี้ซึ่งกาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ ในปัจจุบัน
ความน่าเชื่อ ถือ และแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญ ญาณดังกล่าวอาจระบุ เ ป็ น
“สัญ ญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับ ความน่าเชื่อ ถือ ให้สูงขึ้น “สัญ ญ าณลบ” จะบ่ง ชี้
แนวโน้ มในการปรั บอั นดั บความน่ าเชื่อ ถือ ให้ ต่า ลง หรื อ “สั ญ ญ าณ วิวั ฒ น์” ในกรณีที่ อ ัน ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ อาจจะได้ รั บการปรับ ขึ้ นปรั บลงหรื อ คงที่ โดยปกติ สั ญ ญ าณ การปรั บอั น ดั บ
ความน่าเชื่อ ถือ มักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating
คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ามากที่จ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่าที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่ม ีพื้นฐานที่นาไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้ม ที่จะเกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ม าก
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่ม ีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
หมายเหตุ: การเพิ่ม เติม ข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกากับด้วยเลข 1
แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับ
คุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่าที่สุดในอันดับนั้น
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สาหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
-

ไม่มี -

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
-

ไม่มี -

สรุปผลการดาเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

• กรณีที่บริษัทลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผล

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

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