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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่เน้นลงทุนในกองทุน

ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 4,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 400 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 สิงหาคม 2549 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภท
ตราสารแห่งทุนที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนต่างประเทศดังกล่าว  
มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆ (Country Funds) ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional 
Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Funds) นอกจากนี้กองทุน
จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั่วโลกที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ  
ได้ตามความเหมาะสมในระยะแรกกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทในกลุ่ม IXIS Asset Management Group ซึ่งรวมถึงบริษัท IXIS Asset 
Management โดยกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริษัทจัดการที่กองทุนลงทุนได้ 
 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผล
ตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) 
 นอกจากการลงทุนในต่างประเทศแล้ว กองทุนจะลงทุนบางส่วนในประเทศไทย โดยอาจ
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100  
ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี  
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
   ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
   วันที่ 1 มิถุนายน 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
   สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,405,727,305.14 1,422,359,108.53 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 8.1226 8.4772 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (69,549,558.04) 43,347,985.18 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.3546) 0.3677 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* (4.18) 4.53 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** (2.07)*** 3.03 ** 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** MSCI All Country World Index 
*** ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index  
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิโกลบอลอคิวติี้
รอบระยะเวลา1มถินุายน2561–31พฤษภาคม2562

 
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา
 ในระหว่างรอบบัญชีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่  
ชะลอตัวลง โดยที่สหรัฐอเมริกามีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP)  
ในไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่ร้อยละ 3.1 และมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงในปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 2.9 โดยที่การจ้างงานในสหรัฐอเมริกายังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยอัตราการว่างงาน
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2547  
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
ในช่วงครึ่งแรกของรอบบัญชี รวมทั้งหมด 3 ครั้ง และถือเป็นการปรับขึ้นครั้งที่เก้าในรอบ 9 ปี  
ตั้งแต่ปี 2553 ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ถึง 2.50 เมื่อเทียบกับ  
ค่าเฉลี่ยเป้าหมายระยะยาวของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.875 
 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกายังคงเคลื่อนตัวอยู่ ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายของ  
ธนาคารกลางประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากความกดดันของสงครามการค้าระหว่าง  
สหรัฐ-จีน ทำให้ธนาคารกลางรวมถึงตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองบนการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
โดยที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้หยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ต้นปี 2562  
และเปลี่ยนเป็นพิจารณาการปรับลดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 
 ในปี 2561 เศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจญี่ปุ่นโตขึ้นร้อยละ 1.9 และ 0.8 ตามลำดับ  
ในปี 2562 ยังคงเป็นภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยที่หลักๆ มาจากการชะลอตัวของ  
ภาคการผลิตและส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี การบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นและ
ยุโรปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ธนาคารกลางยุโรปและ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ  
ภาวะเงินเฟ้อซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 ต่อปี หลังจากที่ธนาคารกลาง
ยุโรปได้หยุดมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนไปเมื่อปลายปี 2561 ในช่วงกลางปี 2562 
ธนาคารกลางยุโรปได้กลับมาพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง จากตัวเลขเศรษฐกิจ  
ที่ยังไม่ฟื้นตัว 
 ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงใช้มาตรการ Yield Curve Control โดยยังคง  
เป้าหมายดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ร้อยละ -0.1 และดอกเบี้ยระยะยาวไว้ที่ร้อยละ 0 ควบคู่ ไปกับ  
การซื้อพันธบัตรรัฐบาล และได้ยกเลิกกรอบเวลาที่จะบรรลุอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ร้อยละ 2  
หลังจากที่ ได้มีการขยายกรอบเวลาดังกล่าวแต่ระดับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย  
ของธนาคารกลาง ที่ร้อยละ 0.9 
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 ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมาดัชนี 
MSCI All Country World Index ซึ่งเป็นตัวแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โลก ปรับตัว  
ลดลงร้อยละ 4.03 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างๆทั่วโลกให้ผลตอบแทน
ดังนี้ ดัชนีตลาดหุ้นของทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.74 ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ดัชนีตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.70 ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษปรับตัวลดลงร้อยละ 7.01 ในสกุลเงินปอนด์ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป (Euro Stoxx 50) ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.01 ในสกุลเงินยูโร  
ในขณะที่ ดัชนี S&P500 ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.64 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น (TOPIX) ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.54 ในสกุลเงินเยน 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 สำหรับแนวทางในการลงทุนต่อไปตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจะเคลื่อนไหวตามตัวเลข  
ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ของสงครามทางการค้า และนโยบายทางการเงินของประเทศหลักๆ ที่
จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามได้แก่การดำเนินนโยบายกีดกัน
ทางการค้า โดยการเพิ่มภาษีการนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ได้ดุลการค้า
มากกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เช่น ประเทศจีน เป็นต้น ทั้งนี้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือ 
ความไม่มั่นใจของนักลงทุน การชะลอการลงทุนของบริษัท และราคาต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า ที่อาจจะ
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการทำกำไรของบริษัท และเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดเนื่องมาจาก
ราคาสินค้าที่อาจปรับตัวสูงขึ้น 
 สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเคลื่อนไหวแข็งค่า ประมาณร้อยละ1.13  
เมื่อเทียบกับ ณ ต้นปีบัญชี โดย ณ สิ้นรอบปีบัญชีนี้กองทุนไม่มีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลี่ยน 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุน ประมาณร้อยละ 90.36 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิที่ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทียบกับสัดส่วนประมาณ  
ร้อยละ 84.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุน
ในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ  
ร้อยละ 9.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 15.79 ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2561 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาร้อยละ-4.18 ขณะที่ดัชนีอ้างอิง
ให้ผลตอบแทนร้อยละ -2.07 โดยกองทุนมีผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิงร้อยละ 2.11  
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ ใช้วัดผลการดำเนินงานคือ 100% MSCI All 
Country (AC) World Index โดยมีการแปลงเป็นบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย  
เงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน  
ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม 32.56 5.03 -10.97 9.64 22.14 5.45 7.57 2.10 11.51 -10.90 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 28.82 1.42 -2.29 11.34 28.31 5.67 7.00 6.34 13.03 -10.68 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

22.18 17.24 18.59 11.37 11.19 11.31 14.04 13.89 7.15 12.42 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด 

23.50 16.99 20.95 11.95 10.81 9.34 13.09 12.70 6.52 11.92 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 6.54 -1.42 -1.63 -4.18 2.86 3.57 6.12 2.82 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 7.56 -0.72 -2.15 -2.07 4.87 4.53 8.49 3.98 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

10.69 10.46 12.56 11.86 10.73 11.91 13.56 15.62 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

10.59 10.47 12.72 11.71 10.14 11.07 13.48 16.93 
 
* ตัวชี้วัด 
 ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD Index  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้



 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561ถึงวันที่31พฤษภาคม2562

 
 อันดับ ชื่อ

 ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด 871,756.75 100.00% 
  รวม 871,756.75 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2561ถึงวันที่31พฤษภาคม2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,815.06 0.42 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 302.89 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 649.05 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 130.52 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 7,897.52 0.49

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561ถึงวันที่31พฤษภาคม2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 13,149.80 0.84 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 584.44 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,252.36 0.08 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 103.00 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภาย 
 หลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 139.10 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 15,228.70 0.98

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้

ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2562
 
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 89,835,816.26 6.39 
 เงินฝาก    89,835,816.26 6.39  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,317,351,261.12 93.71 
 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  หน่วยลงทุน  29,984,895.20 2.13 
  เงินฝาก   35,368,701.02 2.52 
 ประเทศจีน
  เงินฝาก   1,042,259.60 0.07 
 ประเทศญี่ปุ่น
  หน่วยลงทุน  23,080,477.66 1.64 
  เงินฝาก   92,838.41 0.01 
 ประเทศเยอรมนี
  หน่วยลงทุน  44,987,843.59 3.20 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยลงทุน  1,172,162,788.50 83.38 
  เงินฝาก   10,631,457.14 0.76  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (1,459,772.24) (0.10)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,405,727,305.14 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):54.14%
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  136,971,072.43 9.74 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

 
    อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A2,P-1  65,172,613.91 
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A2,P-1  10,724,295.55 
3. เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase Bank, N.A.  N/A N/A  1,042,259.60 
4. เงินฝากธนาคาร JP MORGAN CHASE  N/A N/A  35,368,701.02 
   BANK,HONG KONG 

5. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  24,663,202.35  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายใน
ประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติ
แล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ  
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด 
 
F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
 
F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงใน  
ทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่
เหมาะสม 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด 
 
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก 
 
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้ 
 
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี 
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคโกลบอลอคิวติี้
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มถินุายน2561ถงึวนัที่31พฤษภาคม2562

 
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
บาท/หน่วย 0.75 0.58 0.38 0.50 0.75 0.30 0.20 0.34 
วัน XD 30/11/49 01/6/50 30/11/50 30/11/53 31/5/54 30/11/55 31/5/56 02/12/56 
วันที่จ่ายคืน 29/12/49 28/6/50 26/12/50 15/12/53 14/6/54 14/12/55 14/6/56 13/12/56  
ครั้งที่ 9 10 11 รวม
บาท/หน่วย 0.35 0.25 0.20 4.60 
วัน XD 02/6/57 01/12/57 02/6/58 
วันที่จ่ายคืน 13/6/57 12/12/57 12/6/58 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลอิควิตี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคโกลบอลอคิวติี้

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
พีรกานต์ ศรีสุข 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อาภา เจตจำรัส 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission) 
 ไม่มี 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลบอล อิควิตี้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 พฤศจิกายน 2561  



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 

สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	 ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	 6	 เดือนแรกกองทุนเปิดเค	 โกลบอล	 อิควิตี้” 
(K	Global	Equity	Fund	:	K-GLOBE)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน 
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว	ต้ังแต่วันท่ี	1	มิถุน�ยน	2561	ถึงวันท่ี	30	พฤศจิก�ยน	2561

	 KAsset			ขอขอบคณุทีท่�่นไดม้อบคว�มไวว้�งใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั		และเร�ถอืเปน็ภ�รกจิ 
อันสำ�คัญยิ่ง	ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้	ภ�ยใต้	
หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วน 
บริก�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	ทุกท่�น	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�รจึงขอระงับก�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 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 

(K Global Equity Fund : K-GLOBE)

ประเภทโครงก�ร	 :	 กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่�งประเทศ	 ประเภทรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน	 ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร	จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่	 1	สิงห�คม	
2549	 จำ�นวนเงินทุนของโครงก�ร	 4,000	 ล้�นบ�ท	 รอบระยะเวล�บัญชี	 1	 มิถุน�ยน	 ถึง																	
31	พฤษภ�คม

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยท่ีจะนำ�เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนประเภทตร�ส�รแห่งทุนที่จัดตั้งและลงทุนในต่�งประเทศ	 ตั้งแต่	 2	 กองทุนข้ึนไป	
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุน
ต่�งประเทศดังกล่�วมีนโยบ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รทุนของประเทศต่�งๆ	 (Country	 Funds)	
ภูมิภ�คต่�งๆ	(Regional	Funds)	หรือกองทุนมีนโยบ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รทุนท่ัวโลก	(Global	
Funds)	นอกจ�กนี้กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั่วโลกที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	ทั้งนี้	กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่�งประเทศกองทุนใดกองทุน
หนึ่งไม่เกินร้อยละ	79	ของของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยส�ม�รถปรับเปลี่ยนสัดส่วน
ก�รลงทุนในภูมิภ�คต่�งๆ	ได้ต�มคว�มเหม�ะสม
	 กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (Derivatives)	 เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยง
จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 ท้ังน้ี	 กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่มีก�รจ่�ย							
ผลตอบแทนอ้�งอิงกับตัวแปร	(Structured	Notes)	
	 นอกจ�กก�รลงทุนในต่�งประเทศแล้ว	กองทุนจะลงทุนบ�งส่วนในประเทศไทย	 โดยอ�จ
ลงทุนในตร�ส�รทุน	 ตร�ส�รกึ่งหน้ีกึ่งทุน	 ตร�ส�รหน้ี	 เงินฝ�ก	 รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์	
หรือทรัพย์สินอื่น	 หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นต�มที่คณะกรรมก�ร	 ก.ล.ต.	 หรือสำ�นักง�น												
คณะกรรมก�ร	ก.ล.ต.	ประก�ศกำ�หนด

นโยบ�ยก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน :	 กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ย
ล่วงหน้�	(Derivatives)	เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล	:	กองทุนมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลปีละไม่เกิน	2	ครั้ง	โดยจ่�ยในอัตร�
ไม่เกินร้อยละ	 100	 ของกำ�ไรสะสมหรือก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นประจำ�
แต่ละงวดบัญชี	ทั้งนี้	ต�มที่บริษัทจัดก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เหม�ะสม



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย	 	ไม่เกิน	3.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	 	 	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 	 0.7875
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 0.035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	 	 0.075

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
มูลค่าขั้นต�่าในการซื้อครั้งแรก	 500.00	บาท
มูลค่าขั้นต�่าในการซื้อครั้งต่อไป	 500.00	บาท
มูลค่าขั้นต�่าในการขายคืน	 500.00	บาท	
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า		 500.00	บาท



  3    



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 - 30 พฤศจิก�ยน 2561 

	 เศรษฐกิจโลกขย�ยตัวในอัตร�ที่ชะลอลง	และไม่สอดคล้องกัน	ทั้งนี้	ดัชนีบ่งชี้ทิศท�งก�ร
ขย�ยตัวของเศรษฐกิจ	 เช่น	PMI	ของประเทศพัฒน�แล้วและตล�ดเกิดใหม่สะท้อน	Growth	
Momentum	 ที่อ่อนแรงลง	 คว�มขัดแย้งท�งก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯ	 กับน�น�ประเทศยังไม่
ยุติ	 โดยเฉพ�ะกับจีน	 โดยผลกระทบจ�กก�รขึ้นภ�ษีเริ่มชัดเจนข้ึนเนื่องจ�กหล�ยบริษัทเผชิญ
ต้นทุนก�รผลิตที่สูงขึ้น	กดดันกำ�ไรบริษัทจดทะเบียน
		 สำ�หรับ	FED	 	มีนโยบ�ยที่จะปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยอย่�งต่อเนื่องในปี	2562	ซึ่งจ�กค่�	
Median	ของ	Dot	Plot	ประม�ณก�รณ์ไว้ที่	2	ครั้ง	อย่�งไรก็ดี	FED	ยังคงยึดหลักก�ร	Data	
Dependent	 ในกรณีที่เศรษฐกิจอยู่ในภ�วะถดถอย	 อ�จหยุดก�รขึ้นดอกเบี้ยหรือผ่อนคล�ย
นโยบ�ยท�งก�รเงินเพิ่มเติมได้ส่วนหน่ึง	 ธน�ค�รกล�งยุโรปและธน�ค�รกล�งญี่ปุ่นจึงยังคง
ดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินแบบผ่อนคล�ยเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภ�วะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน
ระดับตำ่�	
	 สำ�หรับแนวท�งในก�รลงทุนต่อไป	 ตล�ดหลักทรัพย์ทั่วโลกจะยังคงมีคว�มผันผวนจ�ก
ปัจจัยต่�งๆ	เช่น	ภูมิรัฐศ�สตร์	(	geo-political	risks)	เช่นคว�มขัดแย้งระหว่�ง	EU	กับอิต�ลี,	
คว�มไม่แน่นอนของนโยบ�ยสหรัฐ,	และสงคร�มก�รค้�			
	 สำ�หรับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนของกองทุน	ณ	สิ้นรอบบัญชี	กองทุน
มีก�รทำ�ธุรกรรมป้องกันคว�มเสี่ยงในอัตร�แลกเปลี่ยนบ�งส่วน	 เนื่องจ�กมีมุมมองว่�ทิศท�ง
ค่�เงินดอลล�ร์สหรัฐจะอยู่ในช่วงอ่อนค่�	 ดังน้ันจึงมีก�รปรับอัตร�ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�น
อัตร�แลกเปลี่ยน	เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองก�รอ่อนค่�ของเงินดอลล�ร์สหรัฐ	

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 30	พฤศจิก�ยน	2561	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนใน
อัตร�ร้อยละ	86.15	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	และลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�ร
หนี้สถ�บันก�รเงิน	 อัตร�ร้อยละ	 13.85	 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	 เปรียบเทียบกับวันที่																	
31	พฤษภ�คม	2561	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนในอัตร�ร้อยละ	84.21	ของมูลค่�สินทรัพย์
สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	และลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีสถ�บันก�รเงิน	อัตร�ร้อยละ	15.79	
ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน
ประม�ณร้อยละ	48.61	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2561
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนสุทธิต่อปีรอบระยะเวล�	 1	 ปีและ	 3	 ปี	 ณ	 วันที	่									
30	พฤศจิก�ยน	2561	ที่	 -2.68%	และ	3.02%	ต�มลำ�ดับ	ขณะที่ดัชนีอ้�งอิงให้ผลตอบแทน	
-0.09%	และ5.48%	ต�มลำ�ดับ	 โดยกองทุนมีผลก�รดำ�เนินง�นตำ่�กว่�ดัชนีอ้�งอิง	 2.59%	
และ	2.46%	ในรอบ1	ปีและ3ปี	ต�มลำ�ดับ	 โดยเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นคือ	
100%	MSCI	ACWI	Net	Total	Return	USD	Index	โดยมีก�รแปลงเป็นบ�ท	โดยใช้อัตร�
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลล�ร์	(สรอ./บ�ท)	ต�มประก�ศของธน�ค�รแห่งประเทศไทยว่�ด้วย
อัตร�แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธน�ค�รพ�ณิชย์	
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้  

(1)	ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย	:	%	ต่อปี

 ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 -39.55	 32.56	 5.03	-11.69	 9.64	 22.14	 5.45	 7.57	 2.10	 11.51

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 -42.02	 26.29	 -0.59	 -4.47	 9.60	 28.31	 3.57	 4.92	 4.14	 13.03

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	 29.30	 22.18	 17.24	 18.65	 11.37	 11.19	 11.31	 14.04	 13.89	 7.15

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	 34.78	 25.89	 23.36	 22.37	 12.65	 10.81	 9.33	 13.09	 12.83	 6.66

(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2561

หน่วย	:	%

  
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี

   ตั้งแต่  
  

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี)
 5 ปี 10 ปี จัดตั้ง

         (ต่อปี)

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 -3.50	 -3.42	 -2.60	 -2.68	 3.02	 5.05	 7.73	 3.07

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 -1.81	 -5.25	 0.08	 -0.09	 5.48	 6.68	 9.86	 4.33

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)		
11.65	 13.47	 11.20	 11.30	 11.30	 11.86	 14.13	 15.70

	 ของผลก�รดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี) 

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)		
10.94	 12.77	 10.72	 10.67	 10.42	 10.79	 14.48	 17.01

	 ของตัวชี้วัด	(%	ต่อปี)	



  7    

144.09 

168.77 

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

8/49 8/50 8/51 8/52 8/53 8/54 8/55 8/56 8/57 8/58 8/59 8/60 8/61

 

 

 

 ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	โกลบอล	อิควิตี้			

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้   
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561

 

*	 ตัวชี้วัด
	 ดัชนี	MSCI	ACWI		Net	Total	Return	USD	Index
	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้	ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน
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   กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน    
 ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561    

      บ�ท  
  สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 1,444,771,052.70
(ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2561	เท่�กับ	1,421,948,177.57)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 145,651,213.72
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 40,623.08
	 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 42,322.80
	 ลูกหนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ส�รต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 531,716.44
รวมสินทรัพย	์ 1,591,036,928.74
  หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	 71,807,580.36
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 360,468.50
เจ้�หนี้อื่น	 	 431,212.76
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย		 1,215,098.71
หนี้สินอื่น	 	 37,769.85
รวมหนี้สิน		 73,852,130.18
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,517,184,798.56
  สินทรัพย์สุทธ ิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน 
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	183,739,474.5520	หน่วย	 1,837,394,745.52
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท
กำ�ไรสะสม   
	 ยังไม่ได้จัดสรร			 (205,969,813.10)
	 บัญชีปรับสมดุล			 (114,240,133.86)
สินทรัพย์สุทธ	ิ		 1,517,184,798.56
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)		 8.2572
	 (ปี	2561	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	183,739,474.5520	หน่วย)
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      กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุน	 	 	    
    จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ที่ตร�ไว้ เงินตร�ต่�งประเทศ มูลค่�ยุติธรรม %
    จำ�นวนหน่วย (,000) (,000) (,000) บ�ท (,000) เงินลงทุน

หน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนของกองทุนต่�งประเทศ 
	 BlackRock	Institutional	Trust	Company,	N.A.
	 	 iShares	EURO	STOXX	50	UCITS	ETF	 65.00	 2,087.92		(EUR)	 2,065.70	(EUR)	 77,309.29	 5.35
	 	 iShares	STOXX	Europe	600	Banks		 115.00	 20.48	(EUR)	 1,639.21	(EUR)	 61,347.80	 4.25
	 	 	 UCITS	ETF	
	 	 iShares	MSCI	Japan	ETF	 14.50	 7.21	(USD)	 802.43	(USD)	 26,406.37	 1.83
	 	 iShares	FTSE	A50	China	Index	ETF	 500.00	 77.31	(HKD)	 6,030.00	(HKD)	 25,370.16	 1.76
	 	 iShares	MSCI	All	Country	World	Minimum		 53.00	 43.68	(USD)	 4,589.27	(USD)	 151,023.70	 10.45
	 	 	 Volatility	ETF
	 	 iShares	MSCI	ACWI	ETF	 195.00	 128.92	(USD)	 13,616.85	(USD)	 448,103.30	 31.02
	 	 iShares	MSCI	Germany	ETF	 21.30	 6.87	(USD)	 571.69	(USD)	 18,813.24	 1.3
	 	 iShares	MSCI	All	Country	Asia	 26.00	 17.57	(USD)	 1,736.02	(USD)	 57,128.95	 3.95
	 	 	 	 	 	 	 865,502.81	 59.91
	 Hang	Seng	Investment	Management	Ltd.
	 	 Hang	Seng	H-Share	Index	ETF	-	HK	 70.00	 87.04	(HKD)	 7,525.00	(HKD)	 31,660.11	 2.19
	 Nomura	Asset	Management	Co.,Ltd
	 	 Nomura	ETF	-	TOPIX	 150.00	 2,649.45	(JPY)	 258,000.00	(JPY)	 74,817.27	 5.18
	 State	Street	Global	Advisor
	 	 SPDR	S&P	500	 27.50	 67.18	(USD)	 7,580.38	(USD)	 249,454.98	 17.270
	 	 SPDR	EURO	STOXX	50	ETF	 35.00	 13.78	(USD)		 1,227.80	(USD)	 40,404.44	 2.800
	 	 	 	 	 	 	 289,859.42	 20.07
	 Van	Eck	Associates	Corporation
	 	 VanEck	Vectors	Morningstar	Wide	Moat	ETF	 57.50	 23.38	(USD)	 2,651.32	(USD)	 87,249.80	 6.04
	 Invesco	Powershares	Capital	Management	LLC
	 	 Powershares	QQQ	Trust	Series	1	 11.00	 13.14	(USD)		 1,863.07	(USD)	 61,309.91	 4.24
	 Krane	Funds	Advisors	LLC
	 	 KraneShares	CSI	China	Internet	Fund	 24.00	 14.08	(USD)	 1,044.48	(USD)	 34,371.75	 2.38
รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน	 	 	 	 1,444,771.07	 100.00
รวมเงินลงทุน	-	100%	(ร�ค�ทุน	1,421,948,177.57	บ�ท)
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
งบกำ�ไรข�ดทุน 

 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 
 

    บ�ท  
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน 
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 50,474.24
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 13,017,128.12
	 	 รวมร�ยได้		 13,067,602.36
ค่�ใช้จ่�ย
		 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร		 6,334,740.37
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		 281,544.01
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 603,308.61
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ		 50,136.80
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 61,438.91
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 7,331,168.70
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 5,736,433.66
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น 
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 6,350,820.87
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 289,851,906.29
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,188,765.00
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,883,132.31)
	 	 รวมร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	อื่น	 285,130,829.85
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (12,951,959.32)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (325,505,816.29)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 (338,457,775.61)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น		 (47,590,512.10)
กำ�ไรสะสมต้นปี					 (158,379,301.00)
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น		 (47,590,512.10)
กำ�ไรสะสมปล�ยปี					 (205,969,813.10)



  11    

 ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
 กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน       
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			 119,477,154.32	 	 7.87

	 เงินฝ�ก		 119,477,154.32	 	 7.87

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 1,470,985,735.18	 	 96.95

 เขตบริห�รพิเศษฮ่องกง  

	 	 หน่วยลงทุน		 57,030,267.33	 	 3.76

	 	 เงินฝ�ก		 9,823,064.15	 	 0.65

 ประเทศจีน    

		 	 เงินฝ�ก			 817,625.73	 	 0.05

 ประเทศญี่ปุ่น

	 	 หน่วยลงทุน	 74,817,265.20	 	 4.93

	 	 เงินฝ�ก	 1,153,876.81	 	 0.08

 ประเทศเยอรมนี

	 	 หน่วยลงทุน	 138,657,088.88	 	 9.14

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

		 	 หน่วยลงทุน	 1,174,266,431.29	 	 77.40

	 	 เงินฝ�ก			 14,420,115.79	 	 0.95

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�		 531,716.44	 	 0.04

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน		 531,716.44	 	 0.04

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น			 (73,809,807.38)	 	 (4.86)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  1,517,184,798.56  บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 22.81%   
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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)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น		 145,691,836.80	 9.60
					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   

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือ ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน
  ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว        
      วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท  ผู้ออก กำ�หนด     คว�มน่�เชื่อถือ   คว�มน่�เชื่อถือ  หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
    ของตร�ส�ร  ของผู้ออก/คำ้�ประกัน     
1.	เงินฝ�กธน�ค�ร	 ธน�ค�รซิตี้แบงก์	เอ็น	เอ	 N/A	 A2,P-1	 90,279,469.42
2.	เงินฝ�กธน�ค�ร	 ธน�ค�รซิตี้แบงก์	เอ็น	เอ	 N/A	 A2,P-1	 15,573,992.60
3.	เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	Morgan	Chase	Bank,	N.A.	 N/A	 N/A	 817,625.73
4.	เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	MORGAN	CHASE	 N/A	 N/A	 9,823,064.15
	 	 BANK,HONG	KONG	 	 	 	
5.	เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 29,197,684.90
  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับ
กลุ่มตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
  
      อันดับ  มูลค่�ต�ม  %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
 ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ  วัตถุประสงค์ ร�ค�ตล�ด     NAV   กำ�หนด   (net gain/loss)
   ของผู้ออก   

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน      
  

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Bank	of		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,247,208.33	 0.08%	 12	ธ.ค.	2561	 1,247,208.33

	 	 Ayudhya	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (834,008.33)	 -0.05%	 12	ธ.ค.	2561	 (834,008.33)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Bank	of		 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 57,738.98	 0.00%	 4	ก.พ.	2562	 57,738.98

	 	 Ayudhya	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	Krung	Thai		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 72,208.04	 0.00%	 6	มี.ค.	2562	 72,208.04

	 	 Bank	Plc.	

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	TMB	Bank	Plc.	 A+	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 56,418.48	 0.00%	 22	พ.ค.	2562	 56,418.48
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนดเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยใน
ประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้	จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่
มีคว�มเส่ียง	 “น้อยที่สุด”	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	และโดยปกติ
แล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณีที่มีระดับคว�ม
น่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์	“+”	แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับท่ี		
น่�พอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน	อย่�งไรก็ดี	 ระดับของคว�ม
น่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ใน
ระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	อย่�งไรก็
ดี	คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กขึ้นไปต�มคว�มเปลียนแปลงใน
ท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�	
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 คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย

AAA	(tha)
’AAA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย	ซึ่ง
กำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เช่ือถือที่มีคว�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�จมีผลกระ
ทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้โดยตรงต�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�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พ
ท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�ของ
ตร�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�เชื่อถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดง
ถึงสถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	”AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว       
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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s 
Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์ดังนี ้

P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	 สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พ							
ด้�นเครดิตที่ดีม�ก	ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถที่แข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	 สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พ						
ด้�นเครดิตที่ดี	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นในเวล�ที่
เหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พ			
ด้�นเครดิตในระดับที่ยอมรับได้	และมีคว�มส�ม�รถที่เพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	“Not	Prime”	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

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

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	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	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อ
ถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�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�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�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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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

	 ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ
ระยะย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�
สุด	 โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	-	อันดับเครดิตสูงสุด	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	 มีคว�มเส่ียงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
ม�ก	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม		
อื่นๆ	ม�กกว่�	และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่
ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตก
ต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 
 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้�   

		1.					 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบีเคย์เฮียน	(ประเทศไทย)		 			914,479.22				 100.00%
	 												จำ�กัด            

                  รวม          914,479.22    100.00%
  

  

 

 อันดับ  ชื่อ



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 
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 แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561

 
    ร้อยละของ 
    มูลค่�
          ทรัพย์สินสุทธิ
  

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	(Management	Fee)	 6,334.74	 0.42

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(Trustee	Fee)	 281.54	 0.02

ค่�น�ยทะเบียน	(Registrar	Fee)	 603.31	 0.04

ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน	(Advisory	Fee)	 															ไม่มี	 ไม่มี	

ค่�ตรวจสอบบัญชี	(Audit	Fee)	 50.14	 0.01

ค่�ใช้จ่�ยก�รใช้ดัชนี	(Index	License	Expense)	 49.14	 0.01

ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย

		ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก	 															ไม่มี	 ไม่มี

ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย

	ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก	 ไม่มี	 ไม่มี

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	(Other	Expenses)**	 111.58	 0.01

รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 7,331.17 0.49
 
*	 ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว	 	
**		ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่	<	ร้อยละ	0.01	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	 	
***	ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	
 

 ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน
 (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท)   
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ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

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

วัน	XD	 30/11/49	 01/06/50	 30/11/50	 30/11/53	 31/5/54	 30/11/55

วันจ่�ยเงินปันผล	 29/12/49	 28/06/50	 26/12/50	 15/12/53	 14/6/54	 14/12/55

ครั้งที่	 	7	 8	 9	 10	 11	 รวม

บ�ท/หน่วย	 0.20	 0.34	 0.35	 0.25	 0.20	 4.60

วัน	XD	 31/5/56	 02/12/56	 02/6/57	 01/12/57	 02/6/58

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

ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561

	 	 1.	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

   ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง	หรือที่	website	ของบริษัทจัดก�รที่	http://www.kasikornasset.com 

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

 ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจ�กท่ีกองทุนใช้บริก�รบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

 ไม่มี




