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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลบอล อิควิตี้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 พฤศจิกายน 2565  



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้   
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้”                 
(K Global Equity Fund : K-GLOBE) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการ
ลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่                  
30 พฤศจิกายน 2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี   
K Global Equity Fund : K-GLOBE 

 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 1 สิงหาคม 2549 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน
ที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนข้ึนไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่าง ๆ 
(Country Funds) ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก 
(Global Funds) นอกจากนี้กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั่วโลกที่
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม  

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร 
(Structured Notes)  
 

นอกจากการลงทุนในต่างประเทศแล้ว กองทุนจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทย โดยอาจลงทุนในตรา
สารทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของก าไรสะสม
หรือการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานประจ าแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

9 ธนัวาคม 2565 

 

 

 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดเค โกลบอล อิควตีิ�  

 

                ธนาคารซิตี�แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี�  อนัมี

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นผูจ้ดัตั�งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าที�ดูแลผลประโยชน์

กองทุนรวมดงักล่าว สาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต ่วนัที� 1 มิถุนายน 2565 ถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2565 แลว้นั�น 

  

ธนาคารฯ ไดจ้ัดทาํรายงานฉบับนี� ขึ�นบนพื�นฐานของแหล่งขอ้มูลที�ไดรั้บ ณ วนัที�ในจดหมายนี� โดยเชื�อว่า

เชื�อถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อ

ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที�สาม) อย่างชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือ

ผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนั

ใดๆ ตอ่การจ่ายคืนเงินทุน การกระทาํการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที�เป็นผลมาจากการ

กระทาํ หรือการละเลยที�เกิดขึ�นอนัเกี�ยวขอ้งกบัรายงานฉบบันี�   

     

               ธนาคารฯ เห็นว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ไดป้ฏิบติัหน้าที�ในการจดัการโดยถูกตอ้ง

ตามที�ควร ตามวัตถุประสงค์ที� ได้กําหนดไว้ในโครงการจัดการที�ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

 

    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 

  

                                                                                   (คุณฐิติกร จนัทร์เจริญสิน        คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัดิ� ) 

                     Citibank N.A. 

                                                                                                     ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565

 เศรษฐกจิโลกขยายตัวในอตัราทีช่ะลอลง และไม่สอดคล้องกนั ทัง้นี ้ดชันบ่ีงชีท้ศิทางการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ เช่น PMI ของประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่สะท้อน Growth Momentum ที่อ่อนแรง
ลง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับนานาประเทศยังไม่ยุติ โดยเฉพาะกับจีน โดยผลกระทบจาก
การขึ้นภาษีเริ่มชัดเจนขึ้นเนื่องจากหลายบริษัทเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น กดดันกำาไรบริษัทจดทะเบียน
  สำาหรับ FED  มีนโยบายที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ซึ่งจากค่า Median ของ 
Dot Plot ประมาณการณ์ไว้ที่ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี FED ยังคงยึดหลักการ Data Dependent ในกรณีที่
เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย อาจหยุดการขึ้นดอกเบี้ยหรือผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมได้ส่วน
หนึ่ง ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงยังคงดำาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับตำ่า 
 สำาหรับแนวทางในการลงทุนต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจะยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น ภูมิรัฐศาสตร์ ( geo-political risks) เช่นความขัดแย้งระหว่าง EU กับอิตาลี, ความไม่แน่นอนของ
นโยบายสหรัฐ, และสงครามการค้า   
 สำาหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ณ สิ้นรอบบัญชี กองทุนมีการทำา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน เนื่องจากมีมุมมองว่าทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
จะอยูใ่นช่วงอ่อนค่า ดงันัน้จงึมกีารปรบัอตัราการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ให้สอดคล้อง
กับมุมมองการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุน ประมาณร้อยละ 93.10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 97.10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 6.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 2.9 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิต่อปีรอบระยะเวลา 1 ปีและ 3 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 ที ่-9.18% และ 9.16% ตามลำาดบั ขณะท่ีดชันอ้ีางอิงให้ผลตอบแทน -7.66% และ12.19% ตามลำาดบั 
โดยกองทุนมีผลการดำาเนินงานตำ่ากว่าดัชนีอ้างอิง 1.52% และ 3.03% ในรอบ1 ปีและ3ปี ตามลำาดับ โดย
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำาเนินงานคือ 100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index โดยมี
การแปลงเป็นบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี
Fund Performance of K Global Equity Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 25.9313.8414.85-10.9011.512.107.575.4522.149.64
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 31.9415.7418.12-10.6813.036.347.005.6728.3111.34
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 12.2726.3210.5112.427.1513.8914.0411.3111.1911.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 11.3128.2410.1711.926.5212.7013.099.3410.8111.95

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565/Performance as of 30 Nov 2022
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

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

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*01/08/2006

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.217.545.619.16-9.180.270.03-11.30
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.7410.168.0612.19-7.660.43-0.22-10.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 16.0914.7617.2520.2320.0121.0421.5620.30
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.3714.6317.6720.9820.2121.6522.9220.55

  ตัวชี้วัด
   ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index

  Benchmark
   MSCI ACWI Net Total Return USD Index.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิก�ยน 2565

*  ตัวชี้วัด
  ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index 

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565   

  บาท                
  สินทรัพย ์                       
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 1,553,152,433.88
เงินฝากธนาคาร 152,556,677.47
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 2,663.84
 จากเงินปันผล 0.37
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 5,768.52
รวมสินทรัพย ์ 1,705,717,544.08
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3,103,254.26
เงินปันผลค้างจ่าย 33,098,148.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,383,516.78
หนี้สินอื่น 38,193.70
รวมหนี้สิน 37,623,112.80
สินทรัพย์สุทธ ิ 1,668,094,431.28
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,654,907,402.98
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (12,642,565.02)
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 25,829,593.32
สินทรัพย์สุทธ ิ 1,668,094,431.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0796
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 165,490,740.2977 
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
  
 

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  BlackRock Institutional Trust Company, N.A.        

   iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)    120.00   4,574.00 (EUR)   4,780.80 (EUR) 174,681.17   11.25 

   iShares FTSE A50 China Index ETF    780.00  12,554.54 (HKD) 10,537.80 (HKD) 47,583.53   3.06 

   iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF    35.20   3,225.84 (USD)  3,477.41 (USD) 122,509.08   7.89 

   iShares India 50 ETF    12.20  555.22 (USD) 566.32 (USD) 19,951.59   1.28 

   iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF    21.90   1,886.44 (USD)   1,460.73 (USD) 51,461.52   3.31 

   iShares S&P Global Energy ETF    31.70  930.31 (USD) 1,312.06 (USD) 46,223.98   2.98 

         462,410.87   29.77 

  Invesco PowerShares Capital Management LLC        

   Invesco S&P 500 Low Volatility ETF    60.00   3,667.01 (USD)  3,907.80 (USD) 137,671.79   8.86 

   Invesco QQQ Trust Series 1    12.30    3,231.42 (USD)   3,608.33 (USD) 127,121.40   8.18 

         264,793.19   17.04 

  Van Eck Associates Corporation        

   VanEck Vectors ETF Trust    136.00  8,857.53 (USD) 9,465.60 (USD) 333,473.09   21.47 

  Nomura Asset Management Company Limited        

   Next Funds Topix Exchange Traded Fund    200.00    390,266.76 (JPY)   413,300.00 (JPY) 105,039.38   6.76 

  State Street Global Advisors Funds Management Inc.       

   SPDR S&P500 ETF    17.30  6,066.12 (USD) 7,052.86 (USD) 248,472.40   16.00 

   Consumer Staples Select Sector SPDR Fund    27.30  1,693.82 (USD) 2,107.29 (USD) 74,239.72   4.78 

   Health Care Select Sector SPDR Fund    7.00  932.95 (USD) 973.14 (USD) 34,283.72   2.21 

         356,995.84   22.99 

  First Trust Advisors L.P.        

   First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund   7.40  594.22 (USD) 435.64 (USD) 15,347.53   0.99 

   First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF    10.50  573.08 (USD) 428.40 (USD) 15,092.53   0.97 

 รวมหน่วยลงทุน      30,440.06 1.96

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 1,406,000,716.00 บ�ท)      1,553,152.43   100.00 



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

8  

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565

  บ�ท                

ร�ยได้
 รายได้เงินปันผล 12,988,659.32
 รายได้ดอกเบี้ย 3,701.49
  รวมรายได้ 12,992,360.81
ค่�ใช้จ่�ย  
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 6,999,934.66
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 311,108.20
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 666,660.49
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 53,646.45
 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 278,153.37
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 68,434.38
  รวมค่าใช้จ่าย 8,377,937.55
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ 4,614,423.26
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (2,706,732.13)
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (17,909,692.88)
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ (9,971,700.00)
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ 2,694,475.95 
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 39,460,916.57 
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (11,046,827.76)
  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 520,439.75
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,134,863.01
หัก ภาษีเงินได้ 553.84
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ 5,134,309.17
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 152,559,341.30   9.15 

 เงินฝาก  152,559,341.30   9.15 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ 1,553,152,433.89   93.11 

 เขตบริห�รพิเศษฮ่องกง   

  หน่วยลงทุน 47,583,529.10   2.85 

 ประเทศญี่ปุ่น   

  หน่วยลงทุน  105,039,381.05   6.30 

 ประเทศเยอรมน ี   

  หน่วยลงทุน 174,681,169.88   10.47 

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

  หน่วยลงทุน 1,225,848,353.86   73.49 

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (37,617,343.91) (2.26)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 1,668,094,431.28 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน  (PTR) : 17.65%  
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  152,559,341.30 9.15 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A2  152,414,140.85
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  145,200.45
        
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก
 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 



  13    

 

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2565 

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)    278,153.34  100.00%

  รวม     278,153.34  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มถุินายน  ถึงวนัที  พฤศจกิายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 6,999.93 0.42

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 311.11 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 666.66 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 122.63 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 8,100.34 0.49

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KGLOBE
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

  -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที ่  1 2 3 4 5 6 7
บ�ท/หน่วย  0.75 0.58 0.38 0.50 0.75 0.30 0.20 

วัน XD  30/11/49 01/6/50 30/11/50 30/11/53 31/5/54 30/11/55 31/5/56

วันจ่�ยเงินปันผล  29/12/49 28/6/50 26/12/50 15/12/53 14/6/54 14/12/55 14/6/56

ครั้งที ่  8 9 10 11 12 13 14
บ�ท/หน่วย  0.34 0.35 0.25 0.20 0.30 0.30 0.30 

วัน XD  02/12/56 02/6/57 01/12/57 02/6/58 1/6/64 30/11/64 31/5/65

วันจ่�ยเงินปันผล  13/12/56 13/6/57 12/12/57 12/6/58 14/6/64 14/12/64 14/6/65

ครั้งที ่  15 รวม
บ�ท/หน่วย  0.20 5.70 

วัน XD  31/11/65

วันจ่�ยเงินปันผล  14/12/65
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ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี
สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุน�ยน 2565 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิก�ยน 2565

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

    -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       




