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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเวลธพลัส สปดอัพ       
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2566



กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเวลธ์พลัส	สปีดอัพ	
(WealthPLUS	SpeedUp	Fund	:	WP-SPEEDUP)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลัง
สัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	 สิงห�คม	2565	 ถึงวันท่ี		
31	มกร�คม	2566
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	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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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 
(WealthPLUS SpeedUp Fund : WP-SPEEDUP) 

 
ประเภทกองทนุ  • กองทุนรวมผสม 

 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียว 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds  

 • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 16 สิงหาคม 2564 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 
กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตาม
ความเหมาะสม นอกจากน้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง 
(Circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก 
(Cascade investment) 
 

กองทุนจะลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ
จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนและหรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาโปรแกรมได้ 
 

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ และอาจ
ลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

	 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	(กองทุนปล�ยท�ง)	ทั้งในและต่�งประเทศ	
ตั้งแต่	2	กองทุนขึ้นไป	โดยเฉลี่ยในรอบปี	บัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	 ซึ่งกองทุนปล�ยท�งดังกล่�วมีนโยบ�ยลงทุนทั้งในตร�ส�รทุน	 ตร�ส�รหนี้	
ทรัพย์สินท�งเลือก	และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดต�มที่กฎหม�ย	ก.ล.ต.	กำ�หนด	ทั้งนี้	
กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี	 บัญชีไม่เกินร้อยละ	79	ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยส�ม�รถปรับเปลี่ยนสัดส่วนก�รลงทุนได้ต�มคว�มเหม�ะสม	
นอกจ�กนี้	 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รของ
บริษัทจัดก�รเดียวกันได้โดยไม่จำ�กัดอัตร�ส่วน	 โดยกองทุนปล�ยท�งไม่ส�ม�รถลงทุนย้อนกลับ
ในกองทุนต้นท�ง	(Circle	investment)	และกองทุนปล�ยท�งไม่ส�ม�รถลงทุนต่อในกองทุนอื่น
ภ�ยใต้บริษัทจัดก�รเดียวกันอีก	 (Cascade	 investment)	กองทุนจะลงทุนโดยอ้�งอิงสัดส่วน
ก�รลงทุนจ�กโปรแกรมที่พัฒน�ขึ้นโดย	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	และจะมีก�รปรับสัดส่วนก�ร
ลงทุนและหรือทรัพย์สินที่ลงทุนต�มที่บริษัทจัดก�รเห็นสมควร	ทั้งนี้	บริษัทจัดก�รสงวนสิทธิที่
จะพัฒน�และ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม	และ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้พัฒน�โปรแกรมได้	โดย	ณ	
วันที่	 31	มกร�คม	2566	มีสัดส่วนก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	ประม�ณร้อยละ	
97.96	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2566	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
ตร�ส�รทุน	 ในอัตร�ร้อยละ	89.48	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	 เทียบกับสัดส่วน
ประม�ณร้อยละ	66.61	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2565	กองทุนลงทุนใน
หน่วยลงทุนประเภทตร�ส�รหนี้	 ในอัตร�ร้อยละ	7.23	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	
ณ	วันที่	31	มกร�คม	2566	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	31.32	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	
วันที่	31	มกร�คม	2565	และกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทสินทรัพย์ท�งเลือก	ในอัตร�
ร้อยละ	1.26	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิท่ีลงทุนท้ังหมด	ณ	วันที่	 31	มกร�คม	2566	 เทียบกับ
สัดส่วนประม�ณร้อยละ	0	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 31	มกร�คม	2565	ทั้งนี้	มีก�ร
ลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้สถ�บันก�รเงิน	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2566	คิดเป็นอัตร�ส่วน
ประม�ณร้อยละ	 2.04	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	
2.28	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2566	



กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ

4  

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นนับต้ังแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่	 31	 มกร�คม	
2566	อยูท่ีร้่อยละ	-11.04%	ขณะทีต่วัชีว้ดัทีป่ระกอบด้วยดชันอ้ี�งองิ	Bloomberg	Barclays	
Global	Aggregate	Total	Return	Index	Value	Hedged	USD	สดัส่วน	35%	และ	ดชัน	ีMSCI	
ACWI	Net	Total	Return	USD	สดัส่วน	65%	มผีลตอบแทนในช่วงเวล�เดยีวกนัอยูท่ี	่-7.59%	
ต�มลำ�ดบั			

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
Fund Performance of WealthPLUS SpeedUp Fund

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

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

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -18.23-0.62
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -15.701.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 12.277.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.407.22
*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 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023

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.)

*16/08/2021

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -11.04-8.68-2.674.213.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -7.59-7.94-1.303.883.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 10.9311.868.384.595.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 11.8413.3813.3012.318.49

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
Fund Performance of WealthPLUS SpeedUp Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (35%) และ
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (65%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (35%) และดัชนี MSCI All Country
World Index USD (Net) (65%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is 35% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 65% MSCI All Country
World Index USD (Net). (90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange
rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.)
 
* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was 35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 65% MSCI All
Country World Index USD (Net). (75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by
exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
Fund Performance of WealthPLUS SpeedUp Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (35%) และ
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (65%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (35%) และดัชนี MSCI All Country
World Index USD (Net) (65%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is 35% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 65% MSCI All Country
World Index USD (Net). (90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange
rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.)
 
* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was 35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 65% MSCI All
Country World Index USD (Net). (75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by
exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.)

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

สิ้นสุดวันที ่31 มกร�คม 2566

*	 ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	 22	กรกฎ�คม	2565	 เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี	Bloomberg	Global	Aggregate	Total	Return					

Index	Value	Hedged	USD	(35%)	และ	ดัชนี	MSCI	All	Country	World	Index	USD	(Net)	(65%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�ม

เสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	90%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ	

ค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ก่อนวันที่	22	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนี	Bloomberg	Barclays	Global	Aggregate	Total	Return	Index	Value	Hedged	

USD	(35%)	และดัชนี	MSCI	All	Country	World	 Index	USD	(Net)	 (65%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลก

เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	75%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	

วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส	สปีดอัพ

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 489,478,575.08	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 13,092,893.27	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	1,679.87	
ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี	 18,168.63	
สินทรัพย์อื่น	 6,251,999.99	
รวมสินทรัพย	์ 508,843,316.84	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	2,673,396.57	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 85,620.22	
หนี้สินอื่น	 	 40,192.11	
รวมหนี้สิน 	 	2,799,208.90	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 506,044,107.94	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 600,529,549.81	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	(47,775,611.10)
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 		(46,709,830.77)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 506,044,107.94	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 8.4266	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 60,052,954.9810	
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

    
จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

 

หน่วยลงทุน        

 กองทุนเปิด        

  บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด        

   กองทุนเปิดตร�ส�รทุน        

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	หุ้นเอเชีย	พ�สซีฟ	 	 	 	 	 	9,986.34		 76,726.06	 		15.68	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นจีน	 	 	 	 	 		5,350.09		 64,079.14	 		13.09	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นยุโรป	 	 	 	 	 	3,823.11		 60,070.62	 		12.27	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	โกลบอล	อินฟร�สตรัคเจอร์	หุ้นทุน-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 	 	 	 184.03		 1,780.07	 		0.36	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	โกลบอล	พร็อพเพอร์ตี้	หุ้นทุน-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 	 	 	 189.80		 1,630.10	 		0.33	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นอินเดีย	 	 	 	 	 		5,204.92		 73,334.77	 		14.98	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 	 	 	 	 	4,946.00		 75,409.17	 		15.41	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	เซ็ท	50	 	 	 	 	 1,411.67		 48,886.10	 		9.99	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	หุ้นยูเอส	พ�สซีฟ-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 	 	 	 	 	5,240.61		 48,579.38	 		9.92	

   กองทุนเปิดตร�ส�รหนี ้        

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้	ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	 	 	 	 	 		21.10		 385.81	 		0.08	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	โกลบอล	บอนด์-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 	 	 	 	 	31.49		 286.56	 		0.06	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ระยะสั้น	ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	 	 	 	 	 		3,129.94		 35,446.54	 		7.24	

   กองทุนเปิดอื่น        

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	โกลด์-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 	 	 	 	 		178.81		 2,105.45	 		0.43	

	 	 	 	 กองทุนเปิดเค	ออยล์	 	 	 	 	 		134.38		 758.80	 		0.16	

 รวมกองทุนเปิด	 	 	 	 	 	 489,478.58	 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 489,478.58	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน  474,051,830.93 บ�ท)      489,478.58   100.00
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
	 	ร�ยได้ดอกเบี้ย	 	9,000.63	
										รวมร�ยได้	 	9,000.63	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 114,351.15	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 40,756.95	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	90,570.87	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 50,410.82	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 98,079.12	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 394,168.91	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 	(385,168.28)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(17,514,889.77)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 10,204,097.54	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 		(7,310,792.23)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 		(7,695,960.51)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	1,350.09	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	(7,697,310.60)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 502,573,148.22	 99.31

 หน่วยลงทุน   

	 	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 489,478,575.08	 96.73

 เงินฝ�ก 	 13,094,573.14	 2.59

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 3,470,959.72	 0.69

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 506,044,107.94 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน  (PTR) : 203.83%  
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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	 	 	13,094,573.14	 2.59	
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�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�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	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 2,854,780.81
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 10,239,792.33

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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

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

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

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

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

	 	 -ไม่มี-	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

  1.	บลจ.กสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

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

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

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

    

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 -ไม่มี-

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-




