รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค หุนยูเอส พาสซีฟ

กองทุนเปดเค หุนยูเอส พาสซีฟ (K-US500X)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2564
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กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำ�ส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
(K US Equity Passive Fund : K-US500X) เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานย้อนหลังสัดส่วน
การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564
KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจ
อั น สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ มี ผ ลการดำ � เนิ นงานที่ ดี บ นความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้          
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
							

ขอแสดงความนับถือ
						 KAsset
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

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

กองทุนเปดเค หุนยูเอส พาสซีฟ
(K US Equity Passive Fund : K-US500X)
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
ไมกําหนด
14 กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม – 30 มิถนุ ายน

นโยบายการลงทุน
กองทุน มีน โยบายที่ จะนําเงิน ไปลงทุ น ในต างประเทศ โดยจะเน น ลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น
iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป บัญ ชีไมน อยกวารอยละ 80 ของ
มูลค าทรัพ ยสิน สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลั กมุ งสรางผลตอบแทนกอ นหั ก ค า ธรรมเนี ยมและค าใช จายให
ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ซึ่งเปนดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหวของราคาหุนบริษัทขนาดใหญใน
สหรัฐอเมริกา กองทุน หลักดังกลาวเปน กองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิ วยอรก (NYSE
Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งและจัดการโดย iShares Trust โดยเป น กองทุ นที่อยู ภายใต การกํากับดู แล
ข อ ง United States Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่ ง เป น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิ ได เป น กองทุ น รวมประเภทเฮ็ ด จ
ฟนด (hedge fund)
สําหรับการลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้
กึ่ง ทุน ตราสารแห งหนี้ เงิน ฝาก หรื อตราสารเที ยบเท าเงิน ฝาก หรือหลั ก ทรัพ ย หรื อทรั พ ย สิ น อื่ น ทั้ งในและ
ตางประเทศที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุน ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว งหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) และ
สั ญ ญาซื้ อขายล วงหน า (Derivatives) เพื่ อ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non –
Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพยที่มิไดจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) ทั้งในและตางประเทศได
นโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล
มีนโยบายไมจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)
กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NYSE Arca ซึ่งมี
นโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของดัชนี S&P 500
กองทุน K-US500X และกองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ    
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน         
K-US500X อาจมีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
ท�ำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิน
ลงทุนในจ�ำนวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีก�ำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุน K-US500X ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
เนื่องจากกองทุน K-US500X มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบาย
ทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงมีความเสี่ยงที่ทางการ
ของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ ท�ำให้กองทุนไม่
สามารถน�ำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
กองทุน K-US500X อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้(Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่าง
ประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มี
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ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีจากการด�ำเนินงานตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
อยูท่ ี่ 9.40 เมือ่ เปรียบเทียบกับดัชนีอา้ งอิง iShares Core S&P 500 ETF (ตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลัก)      
ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ทีม่ ผี ลตอบแทนอยูท่ ี่ 10.64 โดยกองทุนมี  
ผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานตำ�่ กว่าดัชนีอา้ งอิง 1.24% ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนหลัก
กองทุ น หลั ก มี ผ ลตอบแทนต่ อ ปี จ ากการด�ำเนิ น งานตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง กองทุ น ถึ ง วั น ที                                   ่
31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 7.64% ขณะที่ดัชนี iShares Core S&P 500 ETF มีผลตอบแทนต่อปี
อยู่ที่ 7.70%
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
Fund Performance of K US Equity Passive Fund
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
Fund Performance of K US Equity Passive Fund

ปี/Year
ตัวชี้วัด
• ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%): 75.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2555
(2012)

2556
(2013)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

2557 Benchmark2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
S&P 500 Total Return
Index adjusted by(2017)
the cost of FX hedging
and converted to(2019)
Thai Baht on the calculation
(2014) • 75% of(2015)
(2016)
(2018)
(2020) date. (2021)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

*S

9.40

• 25% of S&P 500 Total Return Index converted to Thai Baht on the calculation date.

• ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%): 25.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

10.64

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation

13.24

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation

13.19

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/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 2564/Performance as of 30 Dec 2021

*Y

Year to
Date

3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี)
1 Year
(% p.a.)
10.90

3 ปี
(% ต่อปี)
3 Years
(% p.a.)

5 ปี
(% ต่อปี)
5 Years
(% p.a.)

10 ปี
(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

*14/07/2021

Since
Inception
Return
(% p.a.)
9.40

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

9.40

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return

10.64

10.86

10.64

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

13.24

14.70

13.24

ผลการดำเนิ
เปิดเค หุ้นยู14.60
เอส พาสซีฟ
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation
(% p.a.) นงานของกองทุน13.19
Fund Performance of K US Equity Passive Fund

ตัวชี้วัด
• ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%): 75.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

13.19

Benchmark
• 75% of S&P 500 Total Return Index adjusted by the cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date.
• 25% of S&P 500 Total Return Index converted to Thai Baht on the calculation date.

• ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%): 25.00

ผลการดำเนิ
ตของกองทุ
เป็นณสิวั่งนยืทีน่คยัำนวณผลตอบแทน
นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
หมายเหตุ:ปรับด้นวงานในอดี
ยอัตราแลกเปลี
่ยนเพื่อเทียบกันบรวม
ค่าสกุลมิเงิไนด้บาท
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

5

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ			
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ร้อยละ
115.00

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
เกณฑ์มาตรฐาน*

110.64
109.40

110.00

105.00

100.00

95.00
7/64

8/64

9/64

10/64

11/64

12/64

* ตัวชี้วัด
• ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%): 75.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำ�นวณผลตอบแทน
• ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%): 25.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน
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กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

				

บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
1,197,910,320.13
เงินฝากธนาคาร
45,259,141.73
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
648.29
จากสัญญาอนุพันธ์
3,211,332.56
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
55,019.71
รวมสินทรัพย์
1,246,436,462.42
หนี้สิน			
เจ้าหนี้
จากสัญญาอนุพันธ์
8,838,352.75
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
25,815,111.48
จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
37,439.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
676,026.78
หนี้สินอื่น
17,126.91
รวมหนี้สิน
35,384,057.13
สินทรัพย์สุทธิ
1,211,052,405.29
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1,109,784,280.84
กำ�ไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล
14,111,077.78
กำ�ไรสะสมจากการดำ�เนินงาน
87,157,046.67
สินทรัพย์สุทธิ
1,211,052,405.29
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
10.9125
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
110,978,428.0842
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กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ			
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนเงินต้น/
เงินตรา
จำ�นวนหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรม %
(,000)
บาท (,000) เงินลงทุน
			
(,000)		
(,000)
หน่วยลงทุน								
กองทุนเปิด								
		 iShares Trust								
iShares Core S&P 500 ETF
75.37 33,652.60 (USD)   33,951.69 (USD)   1,197,910.32 100.00
รวมหน่วยลงทุน
  1,197,910.32 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,108,397,711.85 บาท)						 1,197,910.32 100.00
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กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

				
			

บาท

รายได้
     รายได้เงินปันผล
6,156,051.78
     รายได้ดอกเบี้ย
27,677.48
          รวมรายได้
6,183,729.26
ค่าใช้จ่าย		
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2,273,412.84
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
85,374.90
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
185,094.66
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
53,437.50
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
529,702.20
     ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
91,940.29
          รวมค่าใช้จ่าย
3,218,962.39
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
2,964,766.87
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
     รายได้อื่น
1,153,726.61
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
4,999,192.73
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
76,605,604.82
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(6,383,140.00)
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
(5,627,020.19)
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
553,006.78
     กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 12,895,316.19
          รวมกำ�ไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
84,196,686.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
87,161,453.81
หัก ภาษีเงินได้
4,407.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานหลังหักภาษีเงินได้
87,157,046.67

9

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ			
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน				
				
มูลค่าตาม
% NAV
				
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
38,407,923.53
3.17
เงินฝาก
38,407,923.53
3.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
1,204,762,186.62
99.48
ประเทศลักเซมเบอร์ก			
หน่วยลงทุน
1,197,910,320.13
98.91
		เงินฝาก
6,851,866.49
0.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(5,627,020.19)
(0.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
(5,627,020.19)
(0.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น
(26,490,684.67)
(2.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,211,052,405.29 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 11.97%

10

รายงานสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

				
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
45,259,790.02
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต�่ำกว่า
0.00
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558
			
			

0.00
3.74
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

				
		
		
อั
น
ดั
บ
อั
น
ดั
บ
วันครบ
มูลค่า
มูลค่าตาม
ประเภท
ผู้ออก
กำ�หนด ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
				 ของตราสาร ของผู้ออก/
					
ค�้ำประกัน				

1. เงินฝากธนาคาร JP MORGAN CHASE BANK
N/A
Aa3,P-1
6,851,866.49
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
N/A
AA+(tha),F1+(tha)
23,198,257.29
3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
N/A
AA+(tha),F1+(tha)
15,209,666.24
		
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ			

		

		
ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

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

12

AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง
A ป้องกันความเสี่ยง

(895,590.00) -0.07% 19 ม.ค. 2565
265,267.69 0.02% 19 ม.ค. 2565

(895,590.00)
265,267.69

AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง

4,708.46 0.00% 19 ม.ค. 2565

4,708.46

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง

(150,574.62) -0.01% 19 ม.ค. 2565

(150,574.62)

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

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(895,118.42) -0.07%
232,363.16 0.02%
27,674.21 0.00%
(147,750.53) -0.01%
97,635.26 0.01%
(822.11) 0.00%
83,705.26 0.01%

23 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
23 ก.พ. 2565
9 มี.ค. 2565
9 มี.ค. 2565
9 มี.ค. 2565

(895,118.42)
232,363.16
27,674.21
(147,750.53)
97,635.26
(822.11)
83,705.26

A

ป้องกันความเสี่ยง

449,902.63 0.04% 9 มี.ค. 2565

449,902.63

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

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

(891,526.32) -0.07% 23 มี.ค. 2565
(367,073.68) -0.03% 23 มี.ค. 2565
234,297.37 0.02% 23 มี.ค. 2565
(889,007.14) -0.07% 27 เม.ย. 2565
31,318.68 0.00% 27 เม.ย. 2565
78,344.51 0.01% 27 เม.ย. 2565
(70,229.89) -0.01% 11 พ.ค. 2565
66,592.86 0.01% 11 พ.ค. 2565
31,327.58 0.00% 11 พ.ค. 2565
90,845.05 0.01% 11 พ.ค. 2565

(891,526.32)
(367,073.68)
234,297.37
(889,007.14)
31,318.68
78,344.51
(70,229.89)
66,592.86
31,327.58
90,845.05

		

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

		
ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

11 พ.ค. 2565
25 พ.ค. 2565
25 พ.ค. 2565
25 พ.ค. 2565

452.53
(47,309.34)
143,392.86
(226,679.12)

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง

(260,518.68) -0.02% 25 พ.ค. 2565

(260,518.68)

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง

71,280.44 0.01% 25 พ.ค. 2565

71,280.44

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

(247,674.73) -0.02% 15 มิ.ย. 2565
68,650.55 0.01% 15 มิ.ย. 2565
68,402.86 0.01% 15 มิ.ย. 2565

(247,674.73)
68,650.55
68,402.86

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

(67,501.10) -0.01%
23,098.90 0.00%
67,676.70 0.01%
(96,400.55) -0.01%
(74,766.04) -0.01%

29 มิ.ย. 2565
29 มิ.ย. 2565
29 มิ.ย. 2565
29 มิ.ย. 2565
29 มิ.ย. 2565

(67,501.10)
23,098.90
67,676.70
(96,400.55)
(74,766.04)

AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง
AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง

(106,051.65) -0.01% 29 มิ.ย. 2565
(301,213.85) -0.02% 29 มิ.ย. 2565

(106,051.65)
(301,213.85)

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

(167,118.75) -0.01%
22,987.50 0.00%
(90,425.00) -0.01%
(28,908.75) 0.00%

(167,118.75)
22,987.50
(90,425.00)
(28,908.75)

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

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

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

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

452.53 0.00%
(47,309.34) 0.00%
143,392.86 0.01%
(226,679.12) -0.02%

27 ก.ค. 2565
27 ก.ค. 2565
27 ก.ค. 2565
27 ก.ค. 2565
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

		
ประเภทสัญญา คู่สัญญา
			

อันดับ		
มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด
ของผู้ออก

%
NAV

วันครบ
กำ�หนด

กำ�ไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial
Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart
Bank Pcl.
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart
Bank Pcl.
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AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง
AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง

(242,625.00) -0.02% 27 ก.ค. 2565
(61,025.00) -0.01% 27 ก.ค. 2565

(242,625.00)
(61,025.00)

AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง

10,775.00 0.00% 27 ก.ค. 2565

10,775.00

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

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

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

(515,250.00) -0.04%
(29,540.00) 0.00%
(54,510.00) 0.00%
(277,550.00) -0.02%

17 ส.ค. 2565
17 ส.ค. 2565
17 ส.ค. 2565
17 ส.ค. 2565

(515,250.00)
(29,540.00)
(54,510.00)
(277,550.00)

88,845.00 0.01% 28 ก.ย. 2565
(294,962.50) -0.02% 28 ก.ย. 2565

88,845.00
(294,962.50)

AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,230,967.50) -0.10% 28 ก.ย. 2565 (1,230,967.50)
AAA(tha)
AA-(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)

ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง

38,675.00 0.00%
(97,325.00) -0.01%
161,062.50 0.01%
(12,337.50) 0.00%

26 ต.ค. 2565
26 ต.ค. 2565
26 ต.ค. 2565
26 ต.ค. 2565

38,675.00
(97,325.00)
161,062.50
(12,337.50)

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง

537,425.00 0.04% 26 ต.ค. 2565

537,425.00

AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง

214,625.00 0.02% 23 พ.ย. 2565

214,625.00

คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำ�หรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก�ำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้โดยตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษส�ำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ำกว่า 
“CCC(tha)” ส�ำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
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คำ�อธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก�ำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งก�ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้ส�ำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
และโดยปกติแล้วจะก�ำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณี
ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ      
น่าเชื่อถือที่ก�ำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำ�หนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำ�ระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำ�หนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ   
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คำ�อธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำ�ระหนี้สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำ�ระหนี้สูงมาก
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำ�ระหนี้สูง
Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำ�ให้ความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การช�ำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ ต�่ำกว่าอย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�ำเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการ
ชำ�ระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร      
ยังคงมีความสามารถในการชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำ�ระหนี้ หรือความตั้งใจ   
ในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำ�แนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ			
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำ�ระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำ�หรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำ�หรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตทีด่ ี และมีความสามารถทีแ่ ข็งแกร่งในการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสัน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำ�หรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำ�ระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime”  ส�ำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต�่ำ
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการช�ำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายใน
เวลาที่เหมาะสม
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		

ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
			
อันดับ
ชื่อ
			
1
2
		

ค่านายหน้า
(บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)   422,061.16
Macquarie Securities (Australia) Limited
  107,641.03
รวม
529,702.19

อัตราส่วน
ค่านายหน้า
79.68%
20.32%
100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่วันที 4 กรกฎาคม  ถึงวันที  ธันวาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)
2,273.41

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
0.25

85.37

0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

185.09

0.02

ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

53.44

0.01

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก(Set up Fund Expense)

51.98

0.01

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

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

44.37

0.00

2,693.67

0.30

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำ�ธุรกรรมกับ

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ข้อมูลการดำ�เนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทิน
ล่าสุด
-ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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