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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค Global Tech PE 20A หามขายผูลงทุนรายยอย 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2565



กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	Global	Tech	PE	
20A	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย	(K	Global	Tech	PE	20A	Fund	Not	for	Retail	Investors	:	
K-GTPE20A-UI)	 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�ร
เงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	1	กรกฎ�คม	2565	ถึงวันที่		31	ธันว�คม	2565
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
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   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค Global Tech PE 20A หามขายผูลงทุนรายยอย  
(K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors : K-GTPE20A-UI) 

 
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 9 ปได  

ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก  
และกองทุนนี้ไมถูกจํากัดความเส่ียงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมท่ัวไป  

จึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีรับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น 
 

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 9 ป อยางไรก็ตาม กองทุนอาจเลิกโครงการกอน 9 ปได หากหุนสวนไม

จํากัดความรับผิด (General Partner) ในฐานะเปนผู รับผิดชอบตอการบริหาร
จัดการของกองทุน LOIM ใชดุลยพินิจเลิกกองทุนหลัก (ซ่ึงรวมถึงกองทุนยอยท่ี
กองทุนเขาลงทุน) เพื่อประโยชนสูงสุดของกองทุนดังกลาว 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 สิงหาคม 2563 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม – 30 มถินุายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหนวย private equity ตางประเทศ โดยไมจํากัดอัตราสวน ผานการ
ลงทุน ใน กองทุน  LOIM PE K Investments – K Tech Fund (“กองทุ น ย อย”)  ซึ่ ง เป น กองทุน ย อย 
(Compartment) ของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) ท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปน Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate 
Partnership Limited by Shares และอยูภายใตการบริหารจัดการของ Lombard Odier Funds (Europe) 
S.A. ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดย Lombard Odier Investment Managers Private Equity ในฐานะหุนสวนไม
จํากัดความรับผิด (General Partner) ใหบริหารจัดการกองทุนหลักในฐานะผูจัดการ (Manager) โดยท่ีกองทุน
หลักและกองทุนยอยมีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลเดียวกัน (เรียกรวมวา “กองทุน LOIM”) ซึ่งกองทุนจะ
ลงทุนในกองทุน LOIM ในฐานะผูถือหุนจํากัดความรับผิด (Limited Shareholder) มีมูลคาข้ันตํ่าในการลงทุน 
(minimum commitment) ท่ี 75 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีกองทุนยอยมีอายุกองทุนประมาณ 7 ป 
และอาจถูกขยายไดอีกไมเกิน 2 ป 
 

กองทุนยอยมีนโยบายลงทุนในกิจการของบริษัทเอกชนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Private 
Companies) และอาจลงทุนในทรัพยสิน Private Equity อ่ืน เชน กองทุน Private Equity ท่ีซ้ือขายในตลาด
รอง โดยจะเนนลงทุนในสินทรัพยที่อยูในกลุมเทคโนโลยีหรือหมวดอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลย ี 
 

กองทุน LOIM แบงหุนเปนสองประเภทดังนี้  
(1) ผูถือหุนท่ีมีอํานาจบริหารจัดการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเทากับหุนสวนไมจํากัด

ความรับผิดของหางหุนสวนจํากัด และโดยผลของกฎหมาย ตองรับผิดรวมกันและแทนกันในหนี้ใดๆท่ีไมสามารถ
ชําระไดจากสินทรัพยของ กองทุน LOIM ทั้งนี้ Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมี
สถานะเปนผูถือหุนท่ีมีอํานาจบริหารจัดการของกองทุน LOIM ตอไปนี้จะเรียกวา “หุนสวนไมจํากัดความรับผิด” 
(General Partner) จะเปนผูรับผิดชอบตอการบริหารจัดการของกองทุน LOIM ซ่ึงตองกระทําการเพื่อประโยชน
สูงสุดของกองทุน LOIM  

(2) ผูถือหุนสามัญ (Ordinary Shares) มีความรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินท่ีลงทุนในกองทุนหลัก 
ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูถือหุนจํากัดความรับผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเปนหนึ่งในผูถือ
หุนจํากัดความรับผดิ (Limited Shareholder) ของกองทุน LOIM  
(หุนท่ีมีอํานาจบริหารจัดการและหุนสามัญตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “หุน”)  
 

กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น 
กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซับซอน 
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สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝากใน
สถาบันการเงินท้ังในและตางประเทศ ท้ังท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment 
Grade) และหรือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และหรือที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ (Unrated) โดยไมจํากัดอัตราสวน รวมท้ังอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได  
 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes หรือ SN) และ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจาย
ของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และกองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนได  
 
อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมทําธุรกรรมการขายหลักทรัพยท่ีตองยืมมาเพื่อการสงมอบ (short sell) 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565

	 กองทุนเปิดเค	Global	Tech	PE	20A	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อยมีนโยบ�ยที่จะลงทุนใน
หน่วย	private	equity	ต่�งประเทศ	โดยไม่จำ�กัดอัตร�ส่วน	ผ่�นก�รลงทุนในกองทุน	LOIM	PE	
K	Investments	-	K	Tech	Fund	(“กองทุนย่อย”)	ซึ่งเป็นกองทุนย่อย	(Compartment)	ของ	
LOIM	PE	K	Investments	(“กองทุนหลัก”)	ที่จัดตั้งขึ้นภ�ยใต้กฎหม�ยของประเทศลักเซมเบิร์ก	
(Luxembourg)	เป็น	Reserved	Alternative	Investment	Fund	(RAIF)	ในรูปแบบ	Corpo-
rate	Partnership	Limited	by	Shares	และอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รของ	Lombard	Odier	
Funds	 (Europe)	S.A.	ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดย	Lombard	Odier	 Investment	Managers	
Private	Equity	 ในฐ�นะหุ้นส่วนไม่จำ�กัดคว�มรับผิด	 (General	 Partner)	 ให้บริห�รจัดก�ร
กองทุนหลักในฐ�นะผู้จัดก�ร	 (Manager)	 ท้ังน้ี	 กองทุนหลักและกองทุนย่อยมีสถ�นะท�ง
กฎหม�ยเป็นนิติบุคคลเดียวกัน	 (เรียกรวมว่�	 “กองทุน	LOIM”)	ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุน	
LOIM	ในฐ�นะผู้ถือหุ้นจำ�กัดคว�มรับผิด	 (Limited	Shareholder)	มีมูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รลงทุน	
(minimum	 commitment)	 ที่	 75	 ล้�นเหรียญดอลล�ร์สหรัฐ	 โดยกองทุนย่อยมีอ�ยุกองทุน
ประม�ณ	7	ปี	และอ�จถูกขย�ยได้อีกไม่เกิน	 2	ปี	 กองทุนย่อยมีนโยบ�ยลงทุนในกิจก�รของ
บริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 (Private	Companies)	และอ�จลงทุนใน
ทรัพย์สิน	Private	Equity	อื่น	เช่น	กองทุน	Private	Equity	ที่ซื้อข�ยในตล�ดรอง	โดยจะเน้น
ลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีหรือหมวดอุตส�หกรรมที่ใช้เทคโนโลยี)	
	 ทั้งนี้	 กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รท่ีมีสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�แฝง	 (Structured	 Notes	
หรือ	SN)	และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	(Derivatives)	เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�ร
ลงทุน	 (Efficient Portfolio Management)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รสร้�งผลตอบแทน
จ�กก�รลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	 รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซื้อ
ข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเส่ียงด้�นอัตร�แลกเปล่ียนต�มดุลยพินิจของผู้จัดก�รกองทุน	
นอกจ�กนี้	กองทุนอ�จกู้ยืมเงินหรือทำ�ธุรกรรมข�ย	โดยมีสัญญ�ซื้อคืนเพื่อก�รลงทุนได้	อย่�งไร
ก็ต�ม	กองทุนจะไม่ทำ�ธุรกรรมก�รข�ยหลักทรัพย์ที่ต้องยืมม�เพื่อก�รส่งมอบ	(short	sell)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
	 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตร�ร้อยละ	100	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิท่ีลงทุนท้ังหมด	ณ	
วันท่ี	30	 ธันว�คม	2565	 เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ100	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิท่ีลงทุน
ท้ังหมด	ณ	วันท่ี	30	มิถุน�ยน	2565	ในขณะท่ีกองทุนลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีสถ�บันก�ร
เงินและอ่ืนๆ	ณ	วันท่ี	30	ธันว�คม	2565	คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	0	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	0	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ณ	วันท่ี	
30	มิถุน�ยน	2565



  5    

 
ผลการดำาเนินงานของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี	30	ธันว�คม	2565	อยู่ท่ี
9.02%	และกองทุนน้ีไม่มีดัชนีช้ีวัด	เน่ืองจ�กกองทุนมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีมีลักษณะเฉพ�ะ	เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนท่ีค�ดหวังต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด	 จึงไม่จำ�เป็นต้องเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น
ของกองทุนกับตัวช้ีวัด

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
	 เนื่องจ�กก�รกองทุนหลักมีก�รบริห�รจัดก�รที่มีลักษณะเฉพ�ะ	 ทำ�ให้ร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินง�นล่�ช้�	จึงยังไม่มีร�ยง�นดังกล่�ว
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 18.244.50-0.70
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 14.577.901.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/A
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565/Performance as of 30 Dec 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.)

*18/08/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 9.0218.240.24-5.0718.24
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 10.8214.5710.559.4414.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/A N/A

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีชี้วัด ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ีกำหนด
จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

  Benchmark
   None. Since the Fund has a specific management in order to receive the expected return according to the specified period,  therefore 
the Fund do not need to compare the performance with benchmark.

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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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 ธันวาคม 2565

*		 ตัวชี้วัด
	 ดัชนีชี้วัด	 ไม่มี	 เนื่องจ�กกองทุนมีก�รบริห�รจัดก�รที่มีลักษณะเฉพ�ะ	 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ค�ดหวังต�ม
ระยะเวล�ที่กำ�หนด	จึงไม่จำ�เป็นต้องเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนกับตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	Global	Tech	PE	20A	ห้�มข�ยผู้ลงทุนร�ยย่อย	
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กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
      บาท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 2,339,657,446.88
เงินฝ�กธน�ค�ร	 25,902,113.31
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 1,537.59
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี	 995,412.67
รวมสินทรัพย	์ 2,366,556,510.45
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 54,918,198.41
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 16,413,625.32
หนี้สินอื่น	 	 55,217,179.05
รวมหนี้สิน		 126,549,002.78
สินทรัพย์สุทธ	ิ 2,240,007,507.67
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 1,825,690,276.85
กำ�ไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	414,317,230.82	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 2,240,007,507.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 12.2693
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 182,569,027.6850
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กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

  
 จำานวนเงินต้น/ 

มูลค่าที่ตราไว้
 เงินตรา 

มูลค่ายุติธรรม
 

% 
 

 จำานวนหน่วย 
(,000)

 ต่างประเทศ   
บาท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน        

 กองทุนเปิด        

  Lombard Odier Funds        

	 	 	 LOIM	PE	K	Investments	-	K	Tech	Fund	 	 	 575.78	 57,578.26(USD)	 67,796.51(USD)	 2,339,657.45	 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 2,339,657.45	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,725,620,596.06 บาท)      2,339,657.45 100.00
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กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
    
                                                                          บาท
รายได้
	 	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 53,997.80
	 	 รวมร�ยได้	 53,997.80
ค่าใช้จ่าย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 15,561,428.14
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 298,779.42
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 497,965.70
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 55,452.06
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 223,875.97
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 16,637,501.29
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (16,583,503.49)
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (49,248,717.04)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 113,116,808.91
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 132,723.57
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 (42,199,696.07)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 21,801,119.37
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 5,217,615.88
หัก	ภ�ษีเงินได้	 8,099.80
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 5,209,516.08
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 25,896,082.51	 1.16

	 เงินฝ�ก		 25,896,082.51	 1.16

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	 2,339,665,015.27	 104.45

 ประเทศลักเซมเบอร์ก   

	 	 หน่วยลงทุน	 2,339,657,446.88	 104.45

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

	 	 เงินฝ�ก	 7,568.39	 0.00

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (54,918,198.41)	 (2.45)

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 (54,918,198.41)	 (2.45)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (70,635,391.70)	 (3.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,240,007,507.67 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : N/A  
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 25,903,650.90	 1.16
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท           ผู้ออก กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
      ของตราสาร ของผู้ออก/
     คำ้าประกัน     
1	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	25,894,082.51	
2	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1	 	 	7,568.39	
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	2,000.00			
   
                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	(42,362,121.26)	 -1.89%	 14	ก.ค.	2570	 (42,362,121.26)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (7,139,027.55)	 -0.32%	 12	ก.ค.	2571	 (7,139,027.55)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,417,049.60)	 -0.24%	 18	ก.ค.	2572	 (5,417,049.60)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Aaa	มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	Moody’s	
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ	
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง	
ท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ดี		 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ 
ก�รชำ�ระหน้ีน้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�กว่�อย่�งไรก็ดี 
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับก�ร 
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร						
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ			
ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

  1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด
 -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

	 	 -ไม่มี-




