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



กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ” 
(K Global Equity Passive Fund : K-WORLDX) เพื่อรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี               
30 มิถุนายน 2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำาหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 
(K Global Equity Passive Fund : K-WORLDX) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 

• กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

อายุโครงการ   ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 มกราคม 2563 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ iShares 
MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกลาวเปนกองทุนอีทีเอฟ ท่ีมุงสรางผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและ
คาใชจายใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI (USD) ซึ่งเปนดัชนีท่ีสะทอนอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดตราสารทุนในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว (Developed Markets) รวมถึงประเทศในกลุมตลาดเกิดใหม 
(Emerging Markets) ซ่ึงประกอบดวยตราสารทุนท่ีมีมูลคาตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (Large and mid-
capitalization) โดยกองทุนหลักดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหง
หนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศ หรือหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
 

ท้ังนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจายของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน รวมท้ังอาจลงทุนในตรา
สารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) 
 

นอกจากนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถ
ลงทุนได (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) และ
หลักทรัพยท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) ได โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความ
นาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ (Unrated) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทานั้น 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares 
MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI (USD) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อน
อตัราผลตอบแทนของตลาดตราสารทนุในกลุม่ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว (Developed Markets) รวมถงึประเทศ
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและ
ปานกลาง (Large and mid-capitalization) โดยกองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock 
Fund Advisors และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
 สำาหรบัการลงทนุส่วนทีเ่หลอื กองทนุอาจลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารกึง่หนีก่ึ้งทนุ ตราสารแห่ง
หนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำาหนด
 ทั้งนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN)
 นอกจากนี ้กองทนุและกองทนุหลกัอาจลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตำา่กว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ
หลกัทรพัย์ทีม่ไิด้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ได้  โดยกองทนุจะลงทนุในตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน  iShares MSCI ACWI ETF  ประมาณร้อยละ 100  ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.59 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 2564 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้
ระยะสั้น และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำารงสภาพคล่องของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565คิดเป็น
อัตราส่วนประมาณร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0.41 ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 
92.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2565  เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.95ของสินทรัพย์
ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผลการดำาเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่  
2.11% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AC World Total Return (Net) ปรับด้วยต้นทุนการป้องความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วน ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 4.76% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการ
ดำาเนินงานตำ่ากว่าดัชนีอ้างอิง 2.65% ในช่วงที่ผ่านมา       

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก  
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 
-15.59% ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI AC World Total Return (Net) มีผลตอบแทนอยู่ที่ -15.75%
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ
Fund Performance of K Global Equity Passive Fund

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

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 19.1810.11
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 21.9913.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 12.8033.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 10.8528.57
*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 มิถุนายน 2565/Performance as of 30 Jun 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.)

*15/01/2020

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.11-15.11-19.78-15.07-19.78
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 4.76-13.82-19.17-14.51-19.17
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 24.7818.5122.9325.3122.93
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 21.2316.1420.0221.8820.02

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ
Fund Performance of K Global Equity Passive Fund

  ตัวชี้วัด
   1.ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
2.ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำ
สัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

  Benchmark
   1.MSCI ACWI Net Total Return USD adjusted by the cost of prevention of currency exchange rate risk comparing with Baht currency 
at the date of returns calculation under the ratio of currency exchange rate risk prevention agreement of approximately 75%.
2.MSCI ACWI Net Total Return USD adjusted with currency exchange rate comparing with Baht currency at the date of returns
calculation under the ratio of non-prevention of exchange rate risk of approximately 25%.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ
Fund Performance of K Global Equity Passive Fund

  ตัวชี้วัด
   1.ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
2.ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำ
สัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

  Benchmark
   1.MSCI ACWI Net Total Return USD adjusted by the cost of prevention of currency exchange rate risk comparing with Baht currency 
at the date of returns calculation under the ratio of currency exchange rate risk prevention agreement of approximately 75%.
2.MSCI ACWI Net Total Return USD adjusted with currency exchange rate comparing with Baht currency at the date of returns
calculation under the ratio of non-prevention of exchange rate risk of approximately 25%.

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 โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

* ตัวชี้วัด
 1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำานวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
 2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2565    

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3,657,154,099.61 
เงินฝากธนาคาร 65,180,305.91 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 1,909.30 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 1,068,897.50 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 37,078.54 
รวมสินทรัพย ์ 3,723,442,290.86 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 143,600,688.60 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 938,540.59 
 จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,342.84 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,850,788.13 
หนี้สินอื่น 53,681.51 
รวมหนี้สิน 146,445,041.67 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,576,997,249.19 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,397,916,696.35 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 207,044,955.69 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน (27,964,402.85)
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,576,997,249.19 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5270 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 339,791,669.6346
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

 
 

 จำานวนเงินต้น/ 
มูลค่าที่ตราไว้

 เงินตรา 
มูลค่ายุติธรรม

 
% 

 
 จำานวนหน่วย 

(,000)
 ต่างประเทศ   

บาท (,000)
 

เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT        

   iShares MSCI ACWI Index FUND    1,236.03   11,085.54 (USD)  103,690.22 (USD)  3,657,154.10  100.00

รวมหน่วยลงทุน      3,657,154.10  100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 3,534,065,433.16 บาท)      3,657,154.10  100.00
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กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

  บาท                

รายได้
     รายได้เงินปันผล  30,740,060.37 
     รายได้ดอกเบี้ย  81,656.51 
          รวมรายได้ 30,821,716.88 
ค่าใช้จ่าย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  10,238,624.83 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  470,976.72 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 819,090.02 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  54,547.97 
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์  421,094.13 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 226,588.66 
          รวมค่าใช้จ่าย  12,230,922.33 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ 18,590,794.55 
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
     รายได้อื่น 988,068.39 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  17,179,822.68 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (918,160,223.66)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ (108,189,645.00)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์ (73,897,381.08)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 16,290,780.12 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  193,080,258.66 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (872,708,319.89)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ (854,117,525.34)
หัก ภาษีเงินได้ 12,248.35 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (854,129,773.69)
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 
รายละเอียดการลงทุน    
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  63,985,374.67   1.79 

 เงินฝาก  63,985,374.67   1.79 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 3,658,350,940.15   102.27 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   

  หน่วยลงทุน  3,657,154,099.61   102.24 

  เงินฝาก 1,196,840.54   0.03 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (142,531,791.10) (3.98)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (142,531,791.10) (3.98)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (2,807,274.53) (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  3,576,997,249.19  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 8.90%   
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น      65,182,215.21   1.82  
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ของตราสาร ของผู้ออก/ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     คำ้าประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)   63,176,681.22 
2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon  N/A A1,P-1   1,196,840.54 
  SA/NV      
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)   808,693.45
 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,428,400.00) -0.10% 27 ก.ค. 2565 (3,428,400.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (953,283.33) -0.03% 27 ก.ค. 2565 (953,283.33)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (491,833.33) -0.01% 27 ก.ค. 2565 (491,833.33)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (8,895,266.67) -0.25% 27 ก.ค. 2565 (8,895,266.67)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (381,333.33) -0.01% 27 ก.ค. 2565 (381,333.33)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,543,358.69) -0.07% 17 ส.ค. 2565 (2,543,358.69)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (18,477,258.20) -0.52% 17 ส.ค. 2565 (18,477,258.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (720,031.97) -0.02% 28 ก.ย. 2565 (720,031.97)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,246,675.90) -0.06% 28 ก.ย. 2565 (2,246,675.90)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (922,642.62) -0.03% 28 ก.ย. 2565 (922,642.62)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,859,606.56) -0.05% 28 ก.ย. 2565 (1,859,606.56)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (7,681,300.98) -0.21% 28 ก.ย. 2565 (7,681,300.98)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,466,979.51) -0.18% 28 ก.ย. 2565 (6,466,979.51)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,223,304.35) -0.17% 26 ต.ค. 2565 (6,223,304.35)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,567,534.78) -0.10% 26 ต.ค. 2565 (3,567,534.78)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (502,147.83) -0.01% 26 ต.ค. 2565 (502,147.83)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (818,913.04) -0.02% 26 ต.ค. 2565 (818,913.04)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (852,413.04) -0.02% 26 ต.ค. 2565 (852,413.04)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (743,413.04) -0.02% 26 ต.ค. 2565 (743,413.04)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,067,428.26) -0.09% 23 พ.ย. 2565 (3,067,428.26)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (1,084,695.65) -0.03% 23 พ.ย. 2565 (1,084,695.65)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,864,915.22) -0.19% 23 พ.ย. 2565 (6,864,915.22)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (10,410,430.43) -0.29% 7 ธ.ค. 2565 (10,410,430.43)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (467,878.26) -0.01% 7 ธ.ค. 2565 (467,878.26)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (943,956.52) -0.03% 7 ธ.ค. 2565 (943,956.52)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (4,604,782.61) -0.13% 7 ธ.ค. 2565 (4,604,782.61)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,691,602.21) -0.10% 25 ม.ค. 2566 (3,691,602.21)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่าตาม %  วันครบ กำาไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,627,602.21) -0.10% 25 ม.ค. 2566 (3,627,602.21)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (373,420.22) -0.01% 25 ม.ค. 2566 (373,420.22)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (13,767,624.92) -0.38% 25 ม.ค. 2566 (13,767,624.92)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (5,160,895.03) -0.14% 22 ก.พ. 2566 (5,160,895.03)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (925,649.17) -0.03% 22 ก.พ. 2566 (925,649.17)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (992,108.84) -0.03% 22 ก.พ. 2566 (992,108.84)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (5,875,960.77) -0.16% 22 มี.ค. 2566 (5,875,960.77)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (953,813.81) -0.03% 22 มี.ค. 2566 (953,813.81)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,330,984.53) -0.07% 22 มี.ค. 2566 (2,330,984.53)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (6,598,325.64) -0.18% 26 เม.ย. 2566 (6,598,325.64)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (871,700.55) -0.02% 26 เม.ย. 2566 (871,700.55)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (491,341.99) -0.01% 26 เม.ย. 2566 (491,341.99)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (657,417.13) -0.02% 26 เม.ย. 2566 (657,417.13)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,062,457.46) -0.06% 24 พ.ค. 2566 (2,062,457.46)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง  11,327.07  0.00% 24 พ.ค. 2566  11,327.07 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,057,570.44  0.03% 24 พ.ค. 2566  1,057,570.44 
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ 
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำาหรับอันดับ       
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่   
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ 
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า       
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

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

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

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว    
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คำาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

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

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

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

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งมากในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตท่ีดี และมีความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการชำาระภาระเงินฝากระยะส้ันในเวลาท่ีเหมาะสม

P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตท่ี P-3 สำาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม

NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime”  สำาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตำ่า
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายใน
เวลาที่เหมาะสม
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)    421,094.11  100.00%

  จำากัด (มหาชน)  

  รวม     421,094.11  100.00%

อันดับ  ชื่อ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  มถิุนายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 10,238.62 0.27

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 470.98 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 819.09 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 293.38 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 11,822.08 0.31

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

หนา้ที  / KWORLD
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ

สำาหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

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

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

    -ไม่มี-

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




