
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP GNP

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มี
การลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund
(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลง
ด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Capital International Management Company Sàrl
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการ เคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหว
สูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 4 ธันวาคม 2558

วันเร่ิมต้น class  :

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 11 พ.ย.
62)

2. น.ส.ณิชนันทน์ จงสวัสด์ิ (ต้ังแต่ 1 ก.พ. 65)

ดัชนีช้ีวัด* :
ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบ
แทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีช้ีวัด".

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 8.55% 8.55% 6.95% -8.75%

ตัวช้ีวัด 6.27% 6.27% 6.63% -5.03%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 6.03% 6.03% 9.72% -15.26%

ความผันผวนของกองทุน 16.41% 16.41% 20.35% 23.46%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 14.51% 14.51% 18.05% 19.29%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 15.02% 8.66% 7.20%

ตัวช้ีวัด 16.91% 8.85% 7.90%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 10.48% 3.91% N/A

ความผันผวนของกองทุน 19.96% 19.43% 17.23%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 16.96% 17.57% 15.63% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

Morningstar Rating Overall จาก
MorningStar ประเภท Thailand
Fund Global Equity

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 100 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 100 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-28.55%

Sharpe Ratio 0.72

Alpha -1.89%

Beta 1.14

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.01 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 1.6050 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 1.7510 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 99.16

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % 1.2500 %

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %

1.25 (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่สับเปล่ียนมาจาก
KKP GNP-H)

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.16

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 0.87

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.36

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.39

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

CAPITAL GROUP NEW
PERSPECTIVE FUND (LUX)
(CAGNPPU LX)

99.16

KKP GNP



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)

ISIN code LU2097333152

Bloomberg code CAGNPPU LX

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information 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)

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุดัชนีช้ีวัด:

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ:

KKP GNP



Factsheet

USD - Luxembourg

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Class P shares

Asset class: Equity

Data as at 31 March 2023

THIS MATERIAL IS A MARKETING COMMUNICATION. BEFORE SUBSCRIBING READ THE PROSPECTUS AND LOCALLY REQUIRED OFFERING DOCUMENTATION.

Fund information

Fund launch date: 30 October 2015

Share class launch date:

Objective:

The fund's investment objective is to achieve long-term growth of capital by investing in
common stocks of companies located around the world, which may include Emerging
Markets.

ISIN: LU2097333152

Base currency: USD

Fund size:

Fund type:

Index: MSCI AC World Index with net dividends reinvested

UCITS

US$ 14 328 million

6 January 2020

Fund results in USD (P shares) in 12-month periods to 31 Mar (%)

Fund

Index

Supplementary information

Mar 2018 -

Mar 2019

5,0

2,6

Mar 2019 -

Mar 2020

-6,7

-11,3

Mar 2020 -

Mar 2021

66,5

54,6

Mar 2021 -

Mar 2022

3,9

7,3

Mar 2022 -

Mar 2023

-9,8

-7,4

The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in

reference to a benchmark. Please refer to the back of this document for a glossary of terms and additional information.

Fund results
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1 mth 3 mths YTD 1 yr 3 yrs p.a. 5 yrs p.a. Lifetime p.a.1 mth 3 mths YTD 1 yr 3 yrs p.a. 5 yrs p.a. Lifetime p.a.

Fund (%) Index (%)

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the

relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the

management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) was launched on 30 October 2015. The investment results shown are for the Capital Group

New Perspective Composite (see glossary). This is intended to illustrate our experience and capability in managing this strategy over the

long term. Our Luxembourg fund has been a member of this composite since November 2015.

Composite launch date: 31 March 1973 Composite size: US$ 137 742 million

16,2

9,0
10,3

12,0

15,4

6,9 8,1 8,4
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3 yrs p.a. 5 yrs p.a. 10 yrs p.a. Lifetime p.a.3 yrs p.a. 5 yrs p.a. 10 yrs p.a. Lifetime p.a.

Composite (%) Index (%)

Composite Index: MSCI AC World (net divs) from 30 Sep 2011. Previously MSCI World (net divs)
Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGNPLU class P fee rates). This information

supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included

herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.

Risks and other key information

The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment. Past results are not a guarantee of future

results. If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will

decrease. Risks may be associated with investing in fixed income, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity

problems.

About Capital Group

Established in 1931 and employee owned, Capital
Group is one of the largest, oldest and most stable
investment managers in the world.

The Capital System™
Our distinctive, active investment approach,
harnesses high conviction investing from multiple
investment professionals working independently
alongside each other with the overall aim of
producing smoother returns that align with our
investors’ long-term objectives.

Portfolio managers

Industry

(years)*

CG

(years)*Based in

J.Jonsson Los Angeles 32 34

P.Collette Singapore 23 28

R.Lovelace Los Angeles 37 37

B.Enright San Francisco 26 31

S.Watson Hong Kong 33 35

N.Chen San Francisco 24 32

J.Knowles Singapore 31 31

A.Razen London 18 25

B.Burtin Los Angeles 14 14

*Data as at 31 December 2022

Research Portfolio

Research analysts conduct in depth, proprietary research on

companies, they then make recommendations to portfolio managers

and are also allocated part of the fund assets to manage.

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards

This risk indicator is based on the assumption that you hold the

product for 5 years. Please refer to Glossary for more

information.

Fund ratings

Morningstar Analyst Rating™ as at 16 August 2022.



Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Region breakdown, %
Fund Index

53,2 63,5North America
29,1 17,0Europe

6,3 10,9Emerging Markets
3,3 3,0Pacific ex Japan
3,0 5,5Japan
5,2 -Cash and equivalents

Total 100,0 100,0

Sector breakdown, %
Fund Index

4,2 5,0Energy
5,3 4,9Materials

11,2 10,4Industrials
12,6 10,9Consumer Discretionary

6,6 7,7Consumer Staples
17,5 12,3Health Care

11,0 15,6Financials
18,7 20,4Information Technology

6,0 7,3Communication Services
1,1 2,9Utilities
0,6 2,4Real Estate

5,2 -Cash and equivalents

Total 100,0 100,0

Top 10 holdings Sector % Fund

Microsoft 4,2Information Technology

Novo Nordisk 2,7Health Care

TSMC 2,3Information Technology

ASML 2,2Information Technology

Tesla Inc 2,1Consumer Discretionary

Meta Platforms 1,9Communication Services

Broadcom 1,5Information Technology

AstraZeneca 1,5Health Care

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1,4Consumer Discretionary

Alphabet 1,4Communication Services

Total 21,2

The value of a hypothetical 100 USD investment
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Fund Index

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the

relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds

launched within the period.

Capitalgroup.com/europe

Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Class NAV Management fee p.a. TER Min. investmentDividend yield Bloomberg ISIN SEDOL

P  (Acc) US$ 20,02 0,600% 0,70% 100 millionn/a CAGNPPU LX LU2097333152 BJXD194

Pd  (Inc) US$ 19,81 0,600% 0,68% 100 million0,6% CGNPPUI LX LU2220529395 BMGYHH5

Pgd  (Inc) US$ 19,85 0,600% 0,69% 100 millionn/a CNBHPDG LX LU2522683247 BP6MK48

The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. In addition to the Total Expense Ratio

(TER), entry charges may apply according to provisions described in the Prospectus. Data is likely to change over time and does not constitute a commitment from the management company. Total Expense Ratio (TER) is

calculated over the last 12 months with a one month lag. TER data is therefore as at 28 February 2023. Hedged share classes may be available.

Reference information

Number of holdings

Fiscal year end

285

31 December

Dealing frequency

Domicile

Investment

adviser

Turnover*

Fund income yield

Standard deviation (3 years)

See glossary for more.

*Turnover is calculated over the last 12 months as the lesser of

monthly purchases and sales divided by average net assets.

Daily

Luxembourg

Capital Research and
Management Company

23,9%

1,4%

20,5

2018

-6,1
-9,4

2019

29,9
26,6

2020

33,2
16,3

2021

17,6
18,5

2022

-26,1
-18,4

Fund results in USD (P shares) in calendar year

periods (%)

Fund

Index

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the

increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period.

Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes,

adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share

class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.



All Funds Glossary

Asset class – A group of financial instruments which have similar
financial characteristics and behave similarly in the market place.
Examples include fixed income, equity and multi-asset.

Balanced – Funds investing in a flexible mix of equities and fixed
income securities.

Base currency – The base currency of a mutual fund refers to the
currency in which the fund's net asset value (NAV) is calculated.

Bloombergcode – Issued by Bloomberg, this is a code that uniquely
identifies a specific securities issue.

Composite – A single group of discretionary portfolios that
collectively represent a particular investment strategy or objective.

Derivatives – A derivative is a contract between two or more parties
whose value is based on an agreed-upon underlying financial asset
(like a security) or set of assets (like an index). Common underlying
instruments include bonds, commodities, currencies, interest rates,
market indexes, and stocks.

Dividend – A sum of money paid regularly by a company to its
shareholders out of its profits (or reserves).

Dividend yield – Dividend yield represents the ratio of dividends paid
over the last 12 months to the net asset value as of the last month
end. However, an annualised dividend yield is calculated on the basis
of the most recent dividend payment when, in the last 12 months, i) a
share class has been launched for the first time or ii) a share class
changed its dividend payment frequency or iii) the dividend payment
frequency was modified as a result of a corporate event (for instance
a special dividend distribution or a closure and relaunch of the share
class).

Effectiveduration – Effective duration provides a measure of interest-
rate sensitivity. The longer duration is, the more sensitive to shifts in
interest rates.

Emergingmarket – An emerging market economy is the economy of
a developing nation that is becoming more engaged with global
markets as it grows.

EMD – Emerging market debt (EMD) is a term used to describe
bonds issued by countries with developing economies as well as by
corporations within those nations.

Equity – Shares of ownership in a company.

Fixed income funds – Funds investing primarily in fixed income
securities.

Fixed income securities – A debt instrument issued by a government,
corporate or other entity.

Fund – A financial vehicle made up of a pool of money collected from
many investors to invest in securities such as stocks and bonds.

Fund income yield – Income Yield is total income earned by the fund,
net of withholding taxes and before management fees and expenses,
divided by average net assets over the past 12 months.

Growth funds – Equity funds focused on long-term capital
appreciation.

Growth and income funds – Equity funds focused on generating long-
term returns from a combination of capital appreciation and dividend
income.

Hedging – A method of reducing unnecessary or unintended risk, in
this case particularly as it pertains to currency.

High yield – A high yield bond is one with a lower credit rating than
an investment grade bond. High yield bonds typically offer a higher
rate of interest because of a greater risk of default.

Index – An index represents a particular market or segment of it, and
is a tool used to describe the market and compare returns on specific
investments.

International Securities Identification Number (ISIN) Code – A code
that uniquely identifies a specific securities issue.

Key Investor Information Document (KIID) / Key Information
Document (KID) – Document that provides key information about
investment funds.

Liquidity – Liquidity describes the degree to which an asset or
security can be quickly converted into cash without a significant
concession in price.

Multi-asset income – Funds aiming to provide current and/or growing
income by investing in a flexible mix of equities and fixed income
securities.

Net asset value (NAV) – The month-end NAV is an additional,
information-only NAV of the fund. It is calculated on the last week-day
of the month, using the same methodology as used by indices, to
enable investors to carry out comparisons with relevant benchmarks.
No dealing activity can be based on such net asset value per share.

PRIIPs – Packaged retail investment and insurance-based products
make up a broad category of financial assets provided to consumers
in the European Union.

Securitised – Financial securities that are created by securitising
individual loans (debt).

SEDOL – Stock Exchange Daily Official List

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

Share class – Each Capital Group fund has different share classes,
such as B and Z. Each share class will have different levels of
minimum investment, fees and expenses, and returns will differ.

“Acc” are accumulating share classes.
“Inc” are dividend-distributing share classes (either net dividend, “d”
or gross dividend “gd”).
“d” are dividend distributing share classes (net dividends).
“gd” are dividend-distributing classes (gross dividends).
“gdh” are dividend-distributing hedged classes (gross dividends).
“gdm” are dividend-distributing with a monthly frequency (gross
dividends).

Standarddeviation – Standard deviation is calculated after fees and is
a measure of how much an investment's returns can vary from its
average return.

Synthetic Risk Indicator (SRI) – The summary risk indicator is a guide
to the level of risk of this product compared to other products. It
shows how likely it is that the product will lose money because of
movements in the markets or because we are not able to pay you.
The figure in the table rates the likelihood of losing money in the
future based on the Net Asset Value of this Share Class over the last
ten years with the following ratings: 1 the lowest risk; 2 a low risk; 3 a
medium-low risk; 4 a medium risk; 5 as a medium-high risk; 6 the
second-highest risk; 7 the highest risk. Be aware of currency risk. If
you select a foreign currency share class, you will be exposed to
currency risk, receive payments in a different currency to your local
currency and your final return will depend on the exchange rate
between these two currencies. This risk is not considered in the SRI
indicator.

Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI) – SRRI is a component of the
UCITS KIID and illustrates a fund’s risk and reward profile.

Total expense ratio (TER) – A measure of the total costs associated
with running the fund, including marketing and distribution costs.

Total return – The overall actual rate of return of an investment over a
given evaluation period.

Turnover – Turnover is calculated over the last 12 months as the lesser
of monthly purchases and sales divided by the average net assets.

UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities (UCITS) is a regulatory framework that allows for the sale of
cross-Europe mutual funds.

Yield – The income returned on an investment, such as the interest or
dividends received from holding an asset. The yield is usually
expressed as an annual percentage rate based on the investment’s
cost, current market.



This material is issued for information purposes only by Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), which is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur

Financier (“CSSF” – Financial Regulator of Luxembourg). CIMC manages the fund(s), which is a (are) sub-fund(s) of Capital International Fund (CIF), organised as an investment company

with variable capital (SICAV) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and authorised by the CSSF as a UCITS. All information is as at the date indicated unless otherwise stated

and subject to change.

In Europe, facilities to investors (tasks according to Article 92 of the Directive 2019/1160, points b) to f)), are available at www.eifs.lu/CapitalGroup

For Italy: A full list of Paying Agents and Distributors is located on the website stated.
For Spain: To obtain a list of distributors of the fund please visit CNMV.es. Capital International Fund (CIF) is registered with the Comisión Nacional del Mercado de Valores ('CNMV')

under the number 983.
For Switzerland: the Representative in Switzerland: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genève. Paying agent in Switzerland for CIF: JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la

Confédération, 1204 Genève.
For UK: Most protections provided by the UK regulatory system do not apply to investment in the fund and compensation will not be available under the UK Financial Services

Compensation Scheme. Approved for issue in the United Kingdom by Capital International Limited, Registered office 40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG. Authorised and regulated by

the Financial Conduct Authority.

For Taiwan: Inquiries regarding investment in any fund product available for sale in Taiwan should be addressed to our local Master Agent, Ezfunds Securities Investment Consulting

Enterprise Ltd., 5F.-1, No.22, Ln. 407, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

The list of countries where the Fund is registered for distribution can be obtained at all times from CIMC or online at www.capitalgroup.com

Risk factors you should consider before investing:

• This material is not intended to provide investment advice or be considered a personal recommendation.

• The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment.

• Past results are not a guide to future results.

• If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease.

Currency hedging seeks to limit this, but there is no guarantee that hedging will be totally successful.

• The Prospectus – together with any locally-required offering documentation – set out risks, which, depending on the fund, may include risks associated with investing in

fixed income, derivatives, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity problems.

Other important information

All Capital Group trademarks are owned by The Capital Group Companies, Inc. or an affiliated company. All other company names mentioned are the property of their respective

companies.

The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in reference to a benchmark.

Investors acquire shares of the fund, not the underlying assets.

The fund(s) is (are) offered by Prospectus, together with any locally-required offering documentation. In Europe, this is the UCITS Key Investor Information Document (KIID)/PRIIPs Key

Information Document (KID). The Prospectus, latest annual and semi-annual reports are available free of charge and in English at www.capitalgroup.com (KIIDs/KIDs are available in the

local language of each European country in which the fund(s) is (are) registered), and should be read carefully before investing. The material is not intended to be distributed or used by

persons in jurisdictions which prohibit its distribution. These documents, together with any documents relevant to local legislation, contain more complete information about the fund(s),

including relevant risks, charges and expenses, and should be read carefully before investing. However, these documents and other information relating to the fund(s) will not be

distributed to persons in any country where such distribution would be contrary to law or regulation. If you act as representative of a client it is your responsibility to ensure that the

offering or sale of fund shares complies with relevant local laws and regulations.

For European investors, a summary of Fund Shareholder Rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at https://www.capitalgroup.com/eu/investor-

rights/

CIMC may decide to terminate its arrangements for marketing any or all of the sub-funds of Capital International Fund in any EEA country where such sub-fund(s) is/are

registered for sale at any time, in which case it will do so in accordance with the relevant UCITS rules.

© 2023 Capital Group. All rights reserved.

Morningstar data: © 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or

distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this

information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar’s Analyst Rating, including its methodology, please go to:

global.morningstar.com/managerdisclosures.

Regulatory information

capitalgroup.com/europe Tel. 00800 243 38637 toll free in the EU and Switzerland. Alternatively tel. +352 46 26 85 611



กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP GNP-SSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุน
แบบมีความเส่ียงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund
(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลง
ด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Capital International Management Company Sàrl
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการ เคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคล่ือนไหว
สูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 4 ธันวาคม 2558

วันเร่ิมต้น class  : 1 พฤศจิกายน 2564

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 11 พ.ย.
62)

2. น.ส.ณิชนันทน์ จงสวัสด์ิ (ต้ังแต่ 1 ก.พ. 65)

ดัชนีช้ีวัด* :
ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบ
แทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีช้ีวัด".

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอ่ืนในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 8.55% 8.55% 6.95% -8.75%

ตัวช้ีวัด 6.27% 6.27% 6.63% -5.03%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 6.03% 6.03% 9.72% -15.26%

ความผันผวนของกองทุน 16.41% 16.41% 20.35% 23.46%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 14.51% 14.51% 18.05% 19.29%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม -13.28%

ตัวช้ีวัด -6.09%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 22.73%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 18.51% การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 บาท / 10 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 100 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 100 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-27.72%

Sharpe Ratio -0.61

Alpha -7.20%

Beta 1.14

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

0.01 เท่าหมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง)
T = วันทําการซ้ือขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.6750 % 1.6050 %

รวมค่าใช้จ่าย 4.8150 % 1.7510 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

LUXEMBOURG 99.16

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.0000 % ยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.0000 % ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.0000 % ยกเว้น

การโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1 รายการ ยกเว้น

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 99.16

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 0.87

หน่วยลงทุนในประเทศ 0.36

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.39

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

CAPITAL GROUP NEW
PERSPECTIVE FUND (LUX)
(CAGNPPU LX)

99.16

KKP GNP-SSF



การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)

ISIN code LU2097333152

Bloomberg code CAGNPPU LX

                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information 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)

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุดัชนีช้ีวัด:

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ:

KKP GNP-SSF



Factsheet

USD - Luxembourg

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Class P shares

Asset class: Equity

Data as at 31 March 2023

THIS MATERIAL IS A MARKETING COMMUNICATION. BEFORE SUBSCRIBING READ THE PROSPECTUS AND LOCALLY REQUIRED OFFERING DOCUMENTATION.

Fund information

Fund launch date: 30 October 2015

Share class launch date:

Objective:

The fund's investment objective is to achieve long-term growth of capital by investing in
common stocks of companies located around the world, which may include Emerging
Markets.

ISIN: LU2097333152

Base currency: USD

Fund size:

Fund type:

Index: MSCI AC World Index with net dividends reinvested

UCITS

US$ 14 328 million

6 January 2020

Fund results in USD (P shares) in 12-month periods to 31 Mar (%)

Fund

Index

Supplementary information

Mar 2018 -

Mar 2019

5,0

2,6

Mar 2019 -

Mar 2020

-6,7

-11,3

Mar 2020 -

Mar 2021

66,5

54,6

Mar 2021 -

Mar 2022

3,9

7,3

Mar 2022 -

Mar 2023

-9,8

-7,4

The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in

reference to a benchmark. Please refer to the back of this document for a glossary of terms and additional information.

Fund results

3,8

10,2 10,2

-9,8

16,0

8,9 9,7

3,1
7,3 7,3

-7,4

15,4

6,9 8,3

-18

-9

0
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18

27

1 mth 3 mths YTD 1 yr 3 yrs p.a. 5 yrs p.a. Lifetime p.a.1 mth 3 mths YTD 1 yr 3 yrs p.a. 5 yrs p.a. Lifetime p.a.

Fund (%) Index (%)

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the

relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the

management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) was launched on 30 October 2015. The investment results shown are for the Capital Group

New Perspective Composite (see glossary). This is intended to illustrate our experience and capability in managing this strategy over the

long term. Our Luxembourg fund has been a member of this composite since November 2015.

Composite launch date: 31 March 1973 Composite size: US$ 137 742 million

16,2

9,0
10,3

12,0

15,4

6,9 8,1 8,4

0

5

10

15

20

3 yrs p.a. 5 yrs p.a. 10 yrs p.a. Lifetime p.a.3 yrs p.a. 5 yrs p.a. 10 yrs p.a. Lifetime p.a.

Composite (%) Index (%)

Composite Index: MSCI AC World (net divs) from 30 Sep 2011. Previously MSCI World (net divs)
Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGNPLU class P fee rates). This information

supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included

herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.

Risks and other key information

The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment. Past results are not a guarantee of future

results. If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will

decrease. Risks may be associated with investing in fixed income, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity

problems.

About Capital Group

Established in 1931 and employee owned, Capital
Group is one of the largest, oldest and most stable
investment managers in the world.

The Capital System™
Our distinctive, active investment approach,
harnesses high conviction investing from multiple
investment professionals working independently
alongside each other with the overall aim of
producing smoother returns that align with our
investors’ long-term objectives.

Portfolio managers

Industry

(years)*

CG

(years)*Based in

J.Jonsson Los Angeles 32 34

P.Collette Singapore 23 28

R.Lovelace Los Angeles 37 37

B.Enright San Francisco 26 31

S.Watson Hong Kong 33 35

N.Chen San Francisco 24 32

J.Knowles Singapore 31 31

A.Razen London 18 25

B.Burtin Los Angeles 14 14

*Data as at 31 December 2022

Research Portfolio

Research analysts conduct in depth, proprietary research on

companies, they then make recommendations to portfolio managers

and are also allocated part of the fund assets to manage.

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards

This risk indicator is based on the assumption that you hold the

product for 5 years. Please refer to Glossary for more

information.

Fund ratings

Morningstar Analyst Rating™ as at 16 August 2022.



Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Region breakdown, %
Fund Index

53,2 63,5North America
29,1 17,0Europe

6,3 10,9Emerging Markets
3,3 3,0Pacific ex Japan
3,0 5,5Japan
5,2 -Cash and equivalents

Total 100,0 100,0

Sector breakdown, %
Fund Index

4,2 5,0Energy
5,3 4,9Materials

11,2 10,4Industrials
12,6 10,9Consumer Discretionary

6,6 7,7Consumer Staples
17,5 12,3Health Care

11,0 15,6Financials
18,7 20,4Information Technology

6,0 7,3Communication Services
1,1 2,9Utilities
0,6 2,4Real Estate

5,2 -Cash and equivalents

Total 100,0 100,0

Top 10 holdings Sector % Fund

Microsoft 4,2Information Technology

Novo Nordisk 2,7Health Care

TSMC 2,3Information Technology

ASML 2,2Information Technology

Tesla Inc 2,1Consumer Discretionary

Meta Platforms 1,9Communication Services

Broadcom 1,5Information Technology

AstraZeneca 1,5Health Care

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1,4Consumer Discretionary

Alphabet 1,4Communication Services

Total 21,2

The value of a hypothetical 100 USD investment

60

80

100

120

140

160

180

200
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Fund Index

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the

relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds

launched within the period.

Capitalgroup.com/europe

Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Class NAV Management fee p.a. TER Min. investmentDividend yield Bloomberg ISIN SEDOL

P  (Acc) US$ 20,02 0,600% 0,70% 100 millionn/a CAGNPPU LX LU2097333152 BJXD194

Pd  (Inc) US$ 19,81 0,600% 0,68% 100 million0,6% CGNPPUI LX LU2220529395 BMGYHH5

Pgd  (Inc) US$ 19,85 0,600% 0,69% 100 millionn/a CNBHPDG LX LU2522683247 BP6MK48

The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. In addition to the Total Expense Ratio

(TER), entry charges may apply according to provisions described in the Prospectus. Data is likely to change over time and does not constitute a commitment from the management company. Total Expense Ratio (TER) is

calculated over the last 12 months with a one month lag. TER data is therefore as at 28 February 2023. Hedged share classes may be available.

Reference information

Number of holdings

Fiscal year end

285

31 December

Dealing frequency

Domicile

Investment

adviser

Turnover*

Fund income yield

Standard deviation (3 years)

See glossary for more.

*Turnover is calculated over the last 12 months as the lesser of

monthly purchases and sales divided by average net assets.

Daily

Luxembourg

Capital Research and
Management Company

23,9%

1,4%

20,5

2018

-6,1
-9,4

2019

29,9
26,6

2020

33,2
16,3

2021

17,6
18,5

2022

-26,1
-18,4

Fund results in USD (P shares) in calendar year

periods (%)

Fund

Index

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the

increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period.

Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes,

adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share

class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.



All Funds Glossary

Asset class – A group of financial instruments which have similar
financial characteristics and behave similarly in the market place.
Examples include fixed income, equity and multi-asset.

Balanced – Funds investing in a flexible mix of equities and fixed
income securities.

Base currency – The base currency of a mutual fund refers to the
currency in which the fund's net asset value (NAV) is calculated.

Bloombergcode – Issued by Bloomberg, this is a code that uniquely
identifies a specific securities issue.

Composite – A single group of discretionary portfolios that
collectively represent a particular investment strategy or objective.

Derivatives – A derivative is a contract between two or more parties
whose value is based on an agreed-upon underlying financial asset
(like a security) or set of assets (like an index). Common underlying
instruments include bonds, commodities, currencies, interest rates,
market indexes, and stocks.

Dividend – A sum of money paid regularly by a company to its
shareholders out of its profits (or reserves).

Dividend yield – Dividend yield represents the ratio of dividends paid
over the last 12 months to the net asset value as of the last month
end. However, an annualised dividend yield is calculated on the basis
of the most recent dividend payment when, in the last 12 months, i) a
share class has been launched for the first time or ii) a share class
changed its dividend payment frequency or iii) the dividend payment
frequency was modified as a result of a corporate event (for instance
a special dividend distribution or a closure and relaunch of the share
class).

Effectiveduration – Effective duration provides a measure of interest-
rate sensitivity. The longer duration is, the more sensitive to shifts in
interest rates.

Emergingmarket – An emerging market economy is the economy of
a developing nation that is becoming more engaged with global
markets as it grows.

EMD – Emerging market debt (EMD) is a term used to describe
bonds issued by countries with developing economies as well as by
corporations within those nations.

Equity – Shares of ownership in a company.

Fixed income funds – Funds investing primarily in fixed income
securities.

Fixed income securities – A debt instrument issued by a government,
corporate or other entity.

Fund – A financial vehicle made up of a pool of money collected from
many investors to invest in securities such as stocks and bonds.

Fund income yield – Income Yield is total income earned by the fund,
net of withholding taxes and before management fees and expenses,
divided by average net assets over the past 12 months.

Growth funds – Equity funds focused on long-term capital
appreciation.

Growth and income funds – Equity funds focused on generating long-
term returns from a combination of capital appreciation and dividend
income.

Hedging – A method of reducing unnecessary or unintended risk, in
this case particularly as it pertains to currency.

High yield – A high yield bond is one with a lower credit rating than
an investment grade bond. High yield bonds typically offer a higher
rate of interest because of a greater risk of default.

Index – An index represents a particular market or segment of it, and
is a tool used to describe the market and compare returns on specific
investments.

International Securities Identification Number (ISIN) Code – A code
that uniquely identifies a specific securities issue.

Key Investor Information Document (KIID) / Key Information
Document (KID) – Document that provides key information about
investment funds.

Liquidity – Liquidity describes the degree to which an asset or
security can be quickly converted into cash without a significant
concession in price.

Multi-asset income – Funds aiming to provide current and/or growing
income by investing in a flexible mix of equities and fixed income
securities.

Net asset value (NAV) – The month-end NAV is an additional,
information-only NAV of the fund. It is calculated on the last week-day
of the month, using the same methodology as used by indices, to
enable investors to carry out comparisons with relevant benchmarks.
No dealing activity can be based on such net asset value per share.

PRIIPs – Packaged retail investment and insurance-based products
make up a broad category of financial assets provided to consumers
in the European Union.

Securitised – Financial securities that are created by securitising
individual loans (debt).

SEDOL – Stock Exchange Daily Official List

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

Share class – Each Capital Group fund has different share classes,
such as B and Z. Each share class will have different levels of
minimum investment, fees and expenses, and returns will differ.

“Acc” are accumulating share classes.
“Inc” are dividend-distributing share classes (either net dividend, “d”
or gross dividend “gd”).
“d” are dividend distributing share classes (net dividends).
“gd” are dividend-distributing classes (gross dividends).
“gdh” are dividend-distributing hedged classes (gross dividends).
“gdm” are dividend-distributing with a monthly frequency (gross
dividends).

Standarddeviation – Standard deviation is calculated after fees and is
a measure of how much an investment's returns can vary from its
average return.

Synthetic Risk Indicator (SRI) – The summary risk indicator is a guide
to the level of risk of this product compared to other products. It
shows how likely it is that the product will lose money because of
movements in the markets or because we are not able to pay you.
The figure in the table rates the likelihood of losing money in the
future based on the Net Asset Value of this Share Class over the last
ten years with the following ratings: 1 the lowest risk; 2 a low risk; 3 a
medium-low risk; 4 a medium risk; 5 as a medium-high risk; 6 the
second-highest risk; 7 the highest risk. Be aware of currency risk. If
you select a foreign currency share class, you will be exposed to
currency risk, receive payments in a different currency to your local
currency and your final return will depend on the exchange rate
between these two currencies. This risk is not considered in the SRI
indicator.

Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI) – SRRI is a component of the
UCITS KIID and illustrates a fund’s risk and reward profile.

Total expense ratio (TER) – A measure of the total costs associated
with running the fund, including marketing and distribution costs.

Total return – The overall actual rate of return of an investment over a
given evaluation period.

Turnover – Turnover is calculated over the last 12 months as the lesser
of monthly purchases and sales divided by the average net assets.

UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities (UCITS) is a regulatory framework that allows for the sale of
cross-Europe mutual funds.

Yield – The income returned on an investment, such as the interest or
dividends received from holding an asset. The yield is usually
expressed as an annual percentage rate based on the investment’s
cost, current market.



This material is issued for information purposes only by Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), which is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur

Financier (“CSSF” – Financial Regulator of Luxembourg). CIMC manages the fund(s), which is a (are) sub-fund(s) of Capital International Fund (CIF), organised as an investment company

with variable capital (SICAV) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and authorised by the CSSF as a UCITS. All information is as at the date indicated unless otherwise stated

and subject to change.

In Europe, facilities to investors (tasks according to Article 92 of the Directive 2019/1160, points b) to f)), are available at www.eifs.lu/CapitalGroup

For Italy: A full list of Paying Agents and Distributors is located on the website stated.
For Spain: To obtain a list of distributors of the fund please visit CNMV.es. Capital International Fund (CIF) is registered with the Comisión Nacional del Mercado de Valores ('CNMV')

under the number 983.
For Switzerland: the Representative in Switzerland: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genève. Paying agent in Switzerland for CIF: JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la

Confédération, 1204 Genève.
For UK: Most protections provided by the UK regulatory system do not apply to investment in the fund and compensation will not be available under the UK Financial Services

Compensation Scheme. Approved for issue in the United Kingdom by Capital International Limited, Registered office 40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG. Authorised and regulated by

the Financial Conduct Authority.

For Taiwan: Inquiries regarding investment in any fund product available for sale in Taiwan should be addressed to our local Master Agent, Ezfunds Securities Investment Consulting

Enterprise Ltd., 5F.-1, No.22, Ln. 407, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

The list of countries where the Fund is registered for distribution can be obtained at all times from CIMC or online at www.capitalgroup.com

Risk factors you should consider before investing:

• This material is not intended to provide investment advice or be considered a personal recommendation.

• The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment.

• Past results are not a guide to future results.

• If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease.

Currency hedging seeks to limit this, but there is no guarantee that hedging will be totally successful.

• The Prospectus – together with any locally-required offering documentation – set out risks, which, depending on the fund, may include risks associated with investing in

fixed income, derivatives, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity problems.

Other important information

All Capital Group trademarks are owned by The Capital Group Companies, Inc. or an affiliated company. All other company names mentioned are the property of their respective

companies.

The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in reference to a benchmark.

Investors acquire shares of the fund, not the underlying assets.

The fund(s) is (are) offered by Prospectus, together with any locally-required offering documentation. In Europe, this is the UCITS Key Investor Information Document (KIID)/PRIIPs Key

Information Document (KID). The Prospectus, latest annual and semi-annual reports are available free of charge and in English at www.capitalgroup.com (KIIDs/KIDs are available in the

local language of each European country in which the fund(s) is (are) registered), and should be read carefully before investing. The material is not intended to be distributed or used by

persons in jurisdictions which prohibit its distribution. These documents, together with any documents relevant to local legislation, contain more complete information about the fund(s),

including relevant risks, charges and expenses, and should be read carefully before investing. However, these documents and other information relating to the fund(s) will not be

distributed to persons in any country where such distribution would be contrary to law or regulation. If you act as representative of a client it is your responsibility to ensure that the

offering or sale of fund shares complies with relevant local laws and regulations.

For European investors, a summary of Fund Shareholder Rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at https://www.capitalgroup.com/eu/investor-

rights/

CIMC may decide to terminate its arrangements for marketing any or all of the sub-funds of Capital International Fund in any EEA country where such sub-fund(s) is/are

registered for sale at any time, in which case it will do so in accordance with the relevant UCITS rules.

© 2023 Capital Group. All rights reserved.

Morningstar data: © 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or

distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this

information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar’s Analyst Rating, including its methodology, please go to:

global.morningstar.com/managerdisclosures.

Regulatory information

capitalgroup.com/europe Tel. 00800 243 38637 toll free in the EU and Switzerland. Alternatively tel. +352 46 26 85 611


