
ภาวะตลาด
ตลาดหุ้นโลกปรับตัวผันผวนในเดือนมีนาคม โดยมีแรงกดดัน

มาจากความกังวลในหมวดการเงิน โดยหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัว

เข้มแข็งกว่าหุ้นขนาดเล็ก

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี

อ้างอิงในรอบไตรมาส 1/66

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
หุ ้นขนาดใหญ่ที ่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมและหุ ้น   

ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เป็น

แรงกดดันต่อกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

มุมมองตลาด

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าแรงกดดันต่อผลก าไรสุทธิของภาคเอกชนจะด าเนินไปอย่าง แต่ยังคงมี

มุมมองเชิงบวกต่อบริษัทคุณภาพสูงซึ่งสามารถทนทานต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง

บริษัทซึ่งมีแรงสนับสนุนของการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีมีความผันผวน

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable 

Global Growth (KFESG)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

AB Sustainable Global Thematic 

Portfolio 

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ตลาดหุ้นโลกซึ่งอ้างอิงโดยดัชนี MSCI All Country World Index (ACWI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 

ในรอบไตรมาส 1/66 ตลาดหุ้นเริ่มต้นปีด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางข้อมูลทาง

เศรษฐกิจที่มีความทนทานต่อความผันผวนมากกว่าที่คาดไว้ และการฟื้นตัวขึ้นของบริษัทที่ยังไม่มี    

ผลก าไร (มีคุณภาพต ่ากว่า) อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเดือน

มีนาคม โดยมีแรงกดดันมาจากความกังวลในหมวดการเงิน หลังจากการปิดกิจการของธนาคาร

Silicon Valley Bank ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งถูก

มองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นคุณค่า ท าให้

หุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นขนาดเล็กในรอบไตรมาส 

ผลกระทบในเชิงลบจากรอบวัฏจักรของการด าเนินนโยบายอย่างเข้มงวดของธนาคารกลางยังคง

ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องในรอบไตรมาส 1/66 โดยนักวิเคราะห์ยังคงปรับลดการคาดการณ์ผลก าไรของ

ภาคเอกชนในเชิงลบ และการปิดกิจการของธนาคารหลายแห่งทั้งในสหรัฐฯและในยุโรป

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนหลักปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในรอบไตรมาส 1/66 เนื ่องจาก         

หุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมและหุ้นขนาดเล็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หมวดเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

Empowerment Theme: SVB Financial เป็นหนึ่งในผู้ด าเนินธุรกิจธนาคารในการให้บริการด้าน

การเงินแก่ตลาดนวัตกรรมเพียงไม่กี่แห่งในโลก ราคาหุ้นของธนาคารปรับตัวลดลง หลังจากที่ถูก

ทางการเข้าควบคุมกิจการและถูกขายในเวลาต่อมา ความล้มเหลวของธนาคารเกิดขึ้นจากวิกฤต    

การไถ่ถอนเงินฝากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน SVB เป็นหนึ่งในสัดส่วนการลงทุนน้อยที่สุดในพอร์ต

การลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นเป็นปัจจัยลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล         

การด าเนินงานของกองทุน โดยก่อนหน้านี้ผู้จัดการกองทุนรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

ธนาคารเกี่ยวกับอัตราการใช้เงินสดของลูกค้าส่วนใหญ่ของ SVB, การบริหารจัดการที่ผิดพลาด

ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน และสภาพแวดล้อมในการระดมทุนที่มีความยากล าบากมากขึ้น ซึ่งทีมได้

ด าเนินการตรวจสอบสถานะสภาพคล่องอยา่งเหมาะสม อย่างไรกต็าม ผู้จัดการกองทุนมิได้คาดการณ์

ถึงการไถ่ถอนเงินฝากอย่างต่ืนตระหนกที่เกดิขึน้ เนื่องจากการประกาศจ าหน่ายหลักทรัพย์มีไว้เพ่ือขาย

(Available For Sale) และการเพ่ิมทุนในเวลาต่อมา



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Empowerment Theme (ต่อ)

➢ Aflac ผู้ให้บริการเสริมด้านประกันสุขภาพและประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทให้บริการแกลู่กค้า

มากกว่า 50 ล้านรายทั่วประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง เนื่องจาก   

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการเงินในระหว่างไตรมาส อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ

กองทุนเห็นว่า Aflac มีความเส่ียงในระดับต ่าส าหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และมี

แนวโน้มจะได้ประโยชน์จากแรงสนับสนุนของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีกครั้ง โดย Aflac เริ่ม

มีสัญญาณเชิงบวกของการด าเนินธุรกิจภายหลังการแพร่ระบาด และคาดการณ์ว่ายอดขายใน

กลุ่มพรีเมียมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง

Climate Theme

➢ Nextera Energy เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดของโลก 

ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงหลังจากการสืบสวนในขอ้กล่าวหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนทางการเงิน

➢ Infineon Technologies บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากกระแส

ธุรกิจที่ได้รับความนิยม เช่น การจัดการพลังงาน รถยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงานสะอาด ราคาหุ้น

ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการในระดับสูงกว่าที่คาดไว้ เนื่องจาก

แนวโน้มของปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดยานยนต์และอุตสาหกรรมหลัก และโดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

➢ SMC บริษัทผู้ผลิตงอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ในสายการผลิต เครื่องมือ ชิ้นส่วนที่

เคลื่อนไหว และหุ่นยนต์ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการลงทุนในระบบอัตโนมัติ, การขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์

ไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์ และแรงส่งเชิงบวกส าหรับการหาลูกค้ารายใหม่

Health Theme

➢ West Pharmaceutical Services บริษัทที่ให้บริการด้านการจัดส่งยาที่ช่วยให้การบริโภคยามี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคมากขึ้น ผ่านระบบการจัดส่งแบบใหม่และเข็มฉีดยาที่ใช้งานง่าย 

ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึน้หลังจากฝ่ายบริหารให้ความมั่นใจต่อผลประกอบการและผลก าไร

สุทธิส าหรับปี 2566 แม้จะมีแรงต้านจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน COVID-19 ที่

ปรับตัวลดลง เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของ West Pharmaceutical ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่

ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีต าแหน่งของ

การแข่งขันที่ดีในการได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์ยาที่มีความส าคัญ และ

ระบบการฉีดยาซึ่งช่วยให้ยาที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสามารถเข้าถึงผู้ป่วย



ผู้จัดการกองทุนคาดว่าแรงกดดันต่อผลก าไรสุทธิของภาคเอกชนจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวทางลงทุนใน

บริษัทคุณภาพสูงซึ่งสามารถทนทานต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงบริษัทซึ่งมีแรงสนับสนุน

ของการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น แนวทางการลงทุนแบบยั่งยืนของ

กองทุนยังคงมีโอกาสของการลงทุนจ านวนมาก ส าหรับการลงทุนที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ (Climate 

Theme) การเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นและทางเลือกของรถไฟฟ้า (EV) ยังคง

ด าเนินต่อไป โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากทางเลือกของรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจ านวนมากขึ้น และผู้ผลิต

จ านวนมากได้เริ่มปรับลดราคา ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น การจ าหน่าย

รถยนต์ไฟฟ้าทุกคันเป็นปัจจัยสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญ 

ภายในรูปแบบการลงทุนเสริมสร้างศักยภาพ (Empowerment Theme) ปรากฏการณ์ของ ChatGPT

ได้เน้นให้เห็นถึงความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นและ

การเพิ่มผลผลิต โดยเป็นแรงสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างสรรค์ร่วมกับวิศวกร และ

ผู้สร้างเนื้อหาอื่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผลที่มากขึ้นเท่ากับ

ความต้องการพลังงานที่มากขึ้น ซึ่งต้องมีการให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และกองทุนมีการลงทุนหลากหลายในอุตสาหกรรมนี้

ในรูปแบบการลงทุนด้านสุขภาพ (Health Theme) ความท้าทายประการหนึ่งที่อุตสาหกรรมการดูแล

สุขภาพต้องเผชิญคือ การขาดแคลนพยาบาลและแพทย์ ซึ ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อศักยภาพของ

โรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วย กองทุนมีการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์หลายแห่งที่

ให้บริการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของแพทย์และพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ในสถานดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีความเร่งด่วน นอกจากนี้การทดสอบวินิจฉัยและเครื่องมือใหม่ๆ ยังเป็นปัจจัย

สนับสนุนให้การท างานแบบในห้องปฏิบัติการเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติ และสนับสนุนการตัดสินใจทาง

การแพทย์ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ความท้าทายเหล่านี้เป็นปัจจัยในระยะยาว และความต้องการวิธี

แก้ปัญหาส าหรับความท้าทายเหล่านี้มีการพ่ึงพาสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคในระดับต ่า

ผู้จัดการกองทุนเชือ่ว่าพอร์ตการลงทนุที่มกีารผสมผสานระหว่างสัดส่วนการลงทุนแบบระมัดระวัง และ

บริษัทที ่อยู ่ ในทิศทางที ่ถูกต้องของการเปลี ่ยนแปลงจะเป็นการส่วนผสมที ่แข็งแกร่งส าหรับ

สภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐานที่สามารถทนทานต่อความผัวนและการปรับฐาน

การประเมินมูลค่าของหุ้นเติบโตได้สร้างฐานส าหรับการลงทุนที่มีพลังส าหรับกลุ่มบริษัทเหล่านี้

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ๏ กองทุน

ไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) 

หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว

เมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตรา

สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด   กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท า

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

 กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่

ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน

ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ๏  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน    

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น 

ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อ

เผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความ

ถูกต้องความน่าเช่ือถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด

โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

รำยละเอียด

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable 

Global Growth – สะสมมูลค่ำ 

(KFESG-A)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable 

Global Growth – ผู้ลงทุนสถำบัน 

(KFESG-I)

นโยบำยกำรลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class 

S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิของกองทุน

โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ท่ัวโลกท่ีให้ความส าคญักับสิง่แวดลอ้ม สังคม 

และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซ่ึงมีความน่าสนใจลงทุน

และสอดคลอ้งกับธมีการลงทุนแบบยั่งยืนมากท่ีสดุ

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบำยปอ้งกันควำมเสี่ยง

ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน

(ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ)

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคญัของ

กองทุน

ดำวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน


