รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

กองทุนเปดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น”
(K Global Allocation Fund : K-GA) เพือ่ รายงาน ผลการดำ�เนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน
ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
KAsset ขอขอบคุณทีท่ า่ นได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษทั และเราถือเป็นภารกิจ
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำ�เนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมเพิม่ เติม
ได้ทส่ี ว่ นบริการผูล้ งทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
							

						
ขอแสดงความนับถือ
						
KAsset
				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�การซื้อกองทุนรวม
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำ�รายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย)
เป็นการชั่วคราว
สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
(K Global Allocation Fund : K-GA)
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ไม่กาหนด
21 พฤษภาคม 2545
1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์ สิ นสุ ทธิข องกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund
(กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนดังกล่าว เป็น
กองทุนในกลุ่มของ BlackRock Global Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก ซึ่งจัดตั้งและจัดการ
โดย BlackRock (Luxembourg) S.A.มี น โยบายการลงทุ น ที่ มุ่ ง ลงทุ น ในตราสารทุ น ตราสารหนี้ และหรื อ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศทั่ วโลก รวมทั้ง อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated Securities) โดยกองทุนหลักมีกรอบการลงทุนในตราสารหนี้ Non – investment grade ไม่เกินร้อย
ละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ดังนั้น บริษัทจะทาการ
ติดตามสัดส่วนการลงทุนใน Non – investment grade และ/หรือ Unrated Securities ของกองทุนหลักและ
จะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักและถือครองเงินสดหรือตราสารที่มีคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนใน Non – investment grade ของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.กาหนดคือร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก
ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกาไรสะสม
หรือกาไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรือมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมี
ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ อันมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ข้ ึนบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุ น และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่ เป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการละเลยที่ เกิ ดขึ้นอันเกี่ ยวข้องกับ
รายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(คุณอัจฉรา จินตนาควิชยั คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

24 ธันวาคม 2564
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
กองทุนมีนโยบายที่จะน�ำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation (กองทุนหลัก)ซึ่งมี
นโยบายการลงทุนทีม่ งุ่ ลงทุนในตราสารทุนตราสารหนีห้ รือสินทรัพย์อนื่ ในต่างประเทศทัว่ โลก ทัง้ นี้ กองทุน
หลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ Blackrock Global Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก
ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Blackrock (Luxembourg) S.A. อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือ
เงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งนี้
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation ประมาณร้อยละ 96.43 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 3.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์อื่นๆ เพื่อ
การด�ำรงสภาพคล่องของกองทุนและมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Blackrock Global Fund– Global Allocation Fund ประมาณร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทียบกับสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Blackrock
Global Fund– Global Allocation Fund ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
28 พฤษภาคม 2564 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ
ร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม
2564 โดยกองทุนมีการท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 92.38 ของสินทรัพย์ที่
ลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 88.37 ของสินทรัพย์
ต่างประเทศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ผลการด�ำเนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 8.70% และ 10.60% ตามล�ำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วย
BofAML US Treasuries 5+YTR USD (24%) FTSE World Ex US TR USD (24%) Citi WGBI
NonUSD USD (16%) S&P 500 TR (36%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 13.84% และ 11.87% ตามล�ำดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลการด�ำเนินงาน
ต�่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 5.14% ในรอบระยะเวลา 1 ปี และต�่ำกว่า 1.27% ในรอบระยะเวลา 3 ปี
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำ�เนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีใน
รอบระยะเวลา 3 ปีเท่ากับ 8.28% และ 12.01% ตามลำ�ดับ
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
Fund Performance of K Global Allocation Fund

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2554
(2011)
-2.08

2555
(2012)
9.04

2556
(2013)
15.75

2557
(2014)
3.01

2558
(2015)
-0.57

2559
(2016)
2.60

2560
(2017)
10.85

2561
(2018)
-10.19

2562
(2019)
13.82

2563
(2020)
18.00

3.69

10.90

17.44

6.08

2.58

5.99

13.07

-5.67

15.99

13.85

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

12.81

7.95

7.13

6.13

7.93

8.06

3.66

7.74

5.43

16.88

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

12.71

7.23

6.32

5.18

7.89

7.48

3.60

7.44

5.79

16.95

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564/Performance as of 30 Nov 2021
Year to
Date

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
-1.82
-0.99
8.70

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)
10.60

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)
7.34

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)
6.43

*21/05/2002

Since
Inception
Return
(% p.a.)
4.51

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

5.30

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

10.75

-0.70

3.15

13.84

11.87

9.61

8.98

5.59

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)

8.02

7.40

7.38

7.87

11.33

9.47

8.55

9.62

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

6.37

6.08

5.71

6.25

11.12

9.25

8.20

9.35

ตัวชี้วัด
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 (36%) ดัชนี FTSE World ex US (24%) ดัชนี ICE BofAML Current 5-year US Treasury (24%)
ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

Benchmark
Benchmark is the composite index of 36% S&P 500 Index/ 24% FTSE World ex US Index/ 24% ICE BofAML Current 5-year US Treasury Index/
16% FTSE Non-USD World Government Bond Index (the Master Fund's benchmark) adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
350.00

ร้อยละ
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
เกณฑ์มาตรฐาน*

300.00

289.58

250.00

236.73

200.00
150.00
100.00
50.00
5/45

5/47

5/49

5/51

5/53

5/55

5/57

5/59

5/61

5/63

* ตัวชี้วัด
ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 (36%) ดัชนี FTSE World ex US (24%) ดัชนี ICE BofAML Current 5-year US
Treasury (24%) ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
			
		
		

บาท

		 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
18,434,722,470.19
เงินฝากธนาคาร
400,904,046.06
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย
13,243.72
จากสัญญาอนุพันธ์
17,186,404.35
ลูกหนี้อื่น
23,846,931.36
รวมสินทรัพย์
18,876,673,095.68
หนี้สิน		
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์
67,440,000.00
จากสัญญาอนุพันธ์
766,144,616.25
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
19,950,089.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
19,081,176.59
หนี้สินอื่น
1,511,483.02
รวมหนี้สิน
874,127,365.06
สินทรัพย์สุทธิ
18,002,545,730.62
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
13,828,101,658.88
กำ�ไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล
4,258,892,898.41
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
(84,448,826.67)
สินทรัพย์สุทธิ
18,002,545,730.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
13.0188
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
1,382,810,165.8875
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
เงินตรา	
อัตรา	
วันครบ จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรม %
ดอกเบี้ย กำ�หนด
(,000)
บาท (,000) เงินลงทุน
			
(,000)		
(,000)
หน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
		 BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT								
			 BGF-GLOBAL ALLOCATION FUND A2			 7,158.57 482,239.20 (USD) 546,699.95 (USD) 18,434,722.47 100.00
รวมหน่วยลงทุน						 18,434,722.47 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% 						18,434,722.47 100.00
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
		
		

บาท

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
17,966.09
รวมรายได้
17,966.09
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
86,008,097.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
3,010,283.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
6,020,566.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
64,174.50
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
216,053.06
รวมค่าใช้จ่าย
95,319,175.54
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
(95,301,209.45)
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายได้อื่น
62,616,955.04
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
175,396,128.60
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
(261,382,277.53)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(431,381,800.00)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(529,164,511.67)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(4,670,693.72)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 901,081,821.08
รวมกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
(87,504,378.20)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
(182,805,587.65)
หัก ภาษีเงินได้
2,638.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
(182,808,225.73)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
343,073,310.18
1.91
เงินฝาก		
343,073,310.18
1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
18,492,566,449.79
102.72
ประเทศลักเซมเบอร์ก			
		 หน่วยลงทุน
18,434,722,470.19
102.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา	
		
		 เงินฝาก
57,843,979.60
0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(748,958,211.90)
(4.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
(748,958,211.90)
(4.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(84,135,817.45)
(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18,002,545,730.62 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 7.60%		
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น		 400,917,289.78
2.23
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน				
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ		
0.00
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า		
0.00
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ				
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
0.00
ตลาดทุนที่ ทน.87/2558				
		
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็		
นรายตัว
				
				
อันดับ		
อันดับ
วั
น
ครบ
ความน่
าเชื่อถือ
มูลค่า	
ประเภท
ผู้ออก
ความน่าเชื่อถือ
			
ก�ำหนด ของตราสาร ของผู้ออก/
หน้าตั๋ว
					
ค�้ำประกัน
1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินฝากธนาคาร
3. เงินฝากธนาคาร
4. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ		
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		

N/A
N/A
N/A
N/A

A2,P-1		
A2,P-1		
A2,P-1		
AA+(tha),F1+(tha)		

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
7,558,586.35
280,207,084.93
57,843,979.60
55,307,638.90

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

		
ประเภทสัญญา	 คู่สัญญา	
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

-0.34%
0.09%
-0.03%
-0.02%
-0.02%

8 ธ.ค. 2564
8 ธ.ค. 2564
8 ธ.ค. 2564
8 ธ.ค. 2564
8 ธ.ค. 2564

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด

Bank of Ayudhya Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Siam Commercial
Bank Plc.
TMBThanachart
Bank Pcl.
CIMB Thai Bank Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kiatnakin Phatra
Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Siam Commercial
Bank Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
TMBThanachart
Bank Pcl.
Bank of Ayudhya Plc.

AAA(tha)
AAA(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(60,336,346.15)
16,760,096.15
(5,087,038.46)
(3,928,557.69)
(2,946,019.23)

(60,336,346.15)
16,760,096.15
(5,087,038.46)
(3,928,557.69)
(2,946,019.23)

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (10,171,257.69) -0.06% 8 ธ.ค. 2564 (10,171,257.69)
AA-(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
A

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(3,667,153.85)
(47,673,000.00)
(11,041,961.54)
(3,685,553.85)
(3,312,461.54)

-0.02%
-0.26%
-0.06%
-0.02%
-0.02%

15 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564

(3,667,153.85)
(47,673,000.00)
(11,041,961.54)
(3,685,553.85)
(3,312,461.54)

AA+(tha)
AAA(tha)
AA-(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(11,563,061.54)
(3,199,315.79)
(2,819,738.60)
(2,771,438.60)
(8,923,315.79)
(4,873,677.19)
(11,372,901.75)
(49,908,771.93)

-0.06%
-0.02%
-0.02%
-0.02%
-0.05%
-0.03%
-0.06%
-0.28%

15 ธ.ค. 2564
12 ม.ค. 2565
12 ม.ค. 2565
12 ม.ค. 2565
12 ม.ค. 2565
12 ม.ค. 2565
12 ม.ค. 2565
12 ม.ค. 2565

(11,563,061.54)
(3,199,315.79)
(2,819,738.60)
(2,771,438.60)
(8,923,315.79)
(4,873,677.19)
(11,372,901.75)
(49,908,771.93)

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,380,561.40) -0.02% 23 ก.พ. 2565 (3,380,561.40)
AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (52,106,894.74) -0.29% 23 ก.พ. 2565 (52,106,894.74)
AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (10,199,122.81) -0.06% 23 ก.พ. 2565 (10,199,122.81)
AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (9,484,000.00) -0.05% 9 มี.ค. 2565 (9,484,000.00)
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

		

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

		
ประเภทสัญญา	 คู่สัญญา	
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
		
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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Kasikorn Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Bank of Ayudhya Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kiatnakin Phatra
Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Krung Thai Bank Plc.
Siam Commercial
Bank Plc.
Siam Commercial
Bank Plc.
CIMB Thai Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.
Kasikorn Bank Plc.

AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
A

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(5,037,000.00)
(4,858,000.00)
(43,236,200.00)
(62,275,000.00)
(4,982,000.00)
(2,612,000.00)
(64,280,000.00)
(3,119,700.00)
(29,534,300.00)
(5,399,798.91)
(76,510,491.80)
(3,370,649.18)

-0.03% 9 มี.ค. 2565
-0.03% 9 มี.ค. 2565
-0.24% 9 มี.ค. 2565
-0.35% 20 เม.ย. 2565
-0.03% 20 เม.ย. 2565
-0.01% 20 เม.ย. 2565
-0.36% 18 พ.ค. 2565
-0.02% 18 พ.ค. 2565
-0.16% 18 พ.ค. 2565
-0.03% 1 มิ.ย. 2565
-0.42% 1 มิ.ย. 2565
-0.02% 1 มิ.ย. 2565

(5,037,000.00)
(4,858,000.00)
(43,236,200.00)
(62,275,000.00)
(4,982,000.00)
(2,612,000.00)
(64,280,000.00)
(3,119,700.00)
(29,534,300.00)
(5,399,798.91)
(76,510,491.80)
(3,370,649.18)

AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(7,041,748.63)
(1,942,745.36)
(3,676,718.03)
(3,793,904.37)
(1,354,345.36)
(1,279,931.69)
(2,420,659.02)
(2,679,890.71)

-0.04%
-0.01%
-0.02%
-0.02%
-0.01%
-0.01%
-0.01%
-0.01%

(7,041,748.63)
(1,942,745.36)
(3,676,718.03)
(3,793,904.37)
(1,354,345.36)
(1,279,931.69)
(2,420,659.02)
(2,679,890.71)

1 มิ.ย. 2565
20 ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565

AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (18,296,707.65) -0.10% 20 ก.ค. 2565 (18,296,707.65)
AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,336,912.57) -0.04% 3 ส.ค. 2565 (6,336,912.57)
AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,950,295.08) -0.02% 3 ส.ค. 2565 (3,950,295.08)
AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (5,682,495.08) -0.03% 3 ส.ค. 2565 (5,682,495.08)

		

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

		
ประเภทสัญญา	 คู่สัญญา	
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra
A
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra
A
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra
A
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha)
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
AA+(tha)
		
Bank Plc.

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

ป้องกันความเสี่ยง (1,253,882.51) -0.01% 3 ส.ค. 2565 (1,253,882.51)
ป้องกันความเสี่ยง (1,015,147.54) -0.01% 3 ส.ค. 2565 (1,015,147.54)
ป้องกันความเสี่ยง (7,100,677.60) -0.04% 3 ส.ค. 2565 (7,100,677.60)
ป้องกันความเสี่ยง (6,427,650.27) -0.04% 3 ส.ค. 2565 (6,427,650.27)
ป้องกันความเสี่ยง (2,249,677.60) -0.01% 3 ส.ค. 2565 (2,249,677.60)
ป้องกันความเสี่ยง (1,130,730.05) -0.01% 3 ส.ค. 2565 (1,130,730.05)
ป้องกันความเสี่ยง (4,667,537.70) -0.03% 7 ก.ย. 2565 (4,667,537.70)
ป้องกันความเสี่ยง (6,960,327.87) -0.04% 7 ก.ย. 2565 (6,960,327.87)
ป้องกันความเสี่ยง 426,308.20 0.00% 7 ก.ย. 2565
426,308.20
ป้องกันความเสี่ยง (3,367,160.66) -0.02% 7 ก.ย. 2565 (3,367,160.66)
ป้องกันความเสี่ยง (156,983.61) 0.00% 7 ก.ย. 2565 (156,983.61)
ป้องกันความเสี่ยง (596,730.60) 0.00% 5 ต.ค. 2565 (596,730.60)
ป้องกันความเสี่ยง (780,630.60) 0.00% 5 ต.ค. 2565 (780,630.60)
ป้องกันความเสี่ยง (5,078,767.21) -0.03% 5 ต.ค. 2565 (5,078,767.21)
ป้องกันความเสี่ยง (17,759,642.62) -0.10% 9 พ.ย. 2565 (17,759,642.62)
ป้องกันความเสี่ยง (21,475,426.23) -0.12% 9 พ.ย. 2565 (21,475,426.23)
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย
ซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก�ำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้โดยตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่ า งไรก็ดี มีความเป็น ไปได้มากว่าการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ หรื อ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษส�ำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ำกว่า
“CCC(tha)” ส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก�ำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส�ำหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
และโดยปกติแล้วจะก�ำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ก�ำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำ�หนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำ�หนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
คำ�อธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูงมาก
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนี้สูง
Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท�ำให้ความ
สามารถในการช�ำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การช�ำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต�่ำกว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�ำเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การช�ำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช�ำระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การช�ำระหนี้ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจ�ำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำ�ระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำ�หรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำ�หรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตทีด่ ี และมีความสามารถทีแ่ ข็งแกร่งในการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสัน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำ�หรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” ส�ำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต�่ำ
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการช�ำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายใน
เวลาที่เหมาะสม
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
ค�ำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ
ระยะยาวจ�ำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น
อันดับต�่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต�่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงต�่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A - มีความเสีย่ งในระดับต�ำ่ บริษทั มีความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ�ำแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
		 -ไม่มีแบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  มิถุนายน  ถึงวันที  พฤศจิกายน 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

86,008.10

0.54

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

3,010.28

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

6,020.57

0.04

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)

282.87

0.00

95,321.81

0.60

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
		 -ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที		
่
1
2
3
4
5
6
7
บาท/หน่วย		 1.00
1.00
0.50
0.50
0.20
0.20 0.30
วัน XD		23/2/54 30/11/54 31/8/55 30/11/55 02/12/56 28/2/57 02/6/57
วันจ่ายเงินปันผล		14/3/54 14/12/54 14/9/55 14/12/55 13/12/56 14/3/57 13/6/57
ครั้งที		
่
8
บาท/หน่วย		 0.15
วัน XD		02/9/57
วันจ่ายเงินปันผล		12/9/57

9
0.15
02/3/58
13/3/58

10
11
12
13
14
0.30
0.20
0.30
0.30 0.20
02/6/58 31/8/59 28/2/60 31/5/60 31/8/60
12/6/58 14/9/59 14/3/60 14/6/60 14/9/60

ครั้งที		
่
15
16
17
18
19
20
21
บาท/หน่วย		 0.20
0.20
0.20
0.30
0.20
0.20 0.20
วัน XD		30/11/60 3/9/62 2/12/62 2/6/63 31/8/63 30/11/63 1/3/64
วันจ่ายเงินปันผล		14/12/60 13/9/62 13/12/62 12/6/63 14/9/63 16/12/63 15/3/64
ครั้งที		
่
22
บาท/หน่วย		 0.20
วัน XD		1/6/64
วันจ่ายเงินปันผล		1/6/64
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รวม
7.00

รายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่
สำ�หรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
		 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
		 2. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
		 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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