
  1    

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



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท”              
(WealthPLUS Ultimate Fund : WP-ULTIMATE) เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วน
การลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่             
31 มกราคม 2566
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภาย
ใต ้หลกัธรรมาภบิาล พรอ้มทัง้พฒันารปูแบบการลงทนุทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที ่
ส่วนบริการผู้ลงทุน 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 ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�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 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 
(WealthPLUS Ultimate Fund : WP-ULTIMATE) 

 
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) ท้ังในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 
กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ 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 ์
ธนาคารกรุงเทพ 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 (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่            
2 กองทนุขึน้ไป โดยเฉลีย่ในรอบปี บญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ซึง่กองทนุ
ปลายทางดงักล่าวมนีโยบายลงทนุทัง้ในตราสารทนุ ตราสารหนี ้ทรพัย์สนิทางเลอืก และหรือหลกัทรัพย์หรอื
ทรพัย์สนิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กำาหนด ทัง้นี ้ กองทนุจะลงทนุในกองทนุใดกองทนุหนึง่โดยเฉลีย่ใน    
รอบปี บญัชไีม่เกนิร้อยละ 79 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ โดยสามารถปรบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทนุ
ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี ้กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึง่อยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการ
ของบรษิทัจดัการเดียวกนัได้โดยไม่จำากดัอตัราส่วน โดยกองทนุปลายทางไม่สามารถลงทนุย้อนกลบัในกองทนุ
ต้นทาง (Circle investment) และกองทนุปลายทางไม่สามารถลงทนุต่อในกองทนุอืน่ภายใต้บริษทัจดัการ
เดยีวกันอกี (Cascade investment) กองทนุจะลงทนุโดยอ้างองิสดัส่วนการลงทนุจากโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้
โดย บมจ.ธนาคารกสกิรไทย และจะมกีารปรบัสดัส่วนการลงทนุและหรอืทรัพย์สนิทีล่งทนุตามทีบ่ริษทัจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี ้บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะพฒันาและ/หรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรม และ/หรอืเปลีย่นแปลง
ผูพั้ฒนาโปรแกรมได้ โดย ณ วนัที ่ 31 มกราคม 2566 มสีดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
ประมาณร้อยละ 97.95 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน 
ในอัตราร้อยละ 97.95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.14 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ ใน
อตัราร้อยละ 0 ของมลูค่าสนิทรพัย์สทุธทิีล่งทนุทัง้หมด ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 เทยีบกบัสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 19.94 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสาร
หนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.05 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 2.91 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน 

 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อยู่ที่
ร้อยละ -9.45% ขณะที่ตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 15% และ ดัชนี MSCI ACWI Net Total     
Return USD สัดส่วน 85% มีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -7.73% ตามลำาดับ 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก 
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
Fund Performance of WealthPLUS Ultimate 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 -16.56-0.37
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -17.322.50
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 15.018.62
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 16.929.62
*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 -9.45-5.521.457.904.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -7.73-7.86-0.075.244.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 13.2214.5210.859.015.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 15.0216.8516.3215.2410.52

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
Fund Performance of WealthPLUS Ultimate Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และ
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และดัชนี MSCI All Country
World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is 15% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 85% 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 15% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 85% 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 อัลติเมท
Fund Performance of WealthPLUS Ultimate Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และ
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (15%) และดัชนี MSCI All Country
World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is 15% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 85% 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 15% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD and 85% 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. 



  5    

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น*

สิ้นสุดวันที่ 31 มกร�คม 2566

* ตัวชี้วัด
         • ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index 
Value Hedged USD (15%) และ ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 10%
          * ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged 
USD (15%) และดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) (85%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด              
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566   

  บาท                
  สินทรัพย ์                       
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 182,318,549.53 
เงินฝากธนาคาร 5,179,243.07 
 จากดอกเบี้ย 2,064.57 
สินทรัพย์อื่น 3,691,000.00 
รวมสินทรัพย ์ 191,190,857.17 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,206,426.32 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 63,219.84 
หนี้สินอื่น 22,578.60 
รวมหนี้สิน 1,292,224.76 
สินทรัพย์สุทธ ิ 189,898,632.41 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 219,586,293.96 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (14,254,757.78)
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน (15,432,903.77)
สินทรัพย์สุทธ ิ 189,898,632.41 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.6480 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 21,958,629.3960    
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2566 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

  
 

  
   จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

   จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

หน่วยลงทุน        

 กองทุนเปิด        

   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด        

   กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ     4,115.54    31,620.13    17.34 

   กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน      2,208.47  26,451.30   14.51 

   กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุปโรป     1,575.36  24,752.78  13.58 

   กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย     2,143.14  30,195.84   16.56 

   กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า      2,036.46  31,048.94  17.03 

   กองทุนเปิดเค เซ็ท 50     525.56  18,200.17   9.98 

   กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า     2,162.87  20,049.39   11.00 

  รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด      182,318.55 100.00

 รวมกองทุนเปิด      182,318.55 100.00

รวมหน่วยลงทุน      182,318.55 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 175,954,498.33บ�ท)      182,318.55  100.00  
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กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2566

  บ�ท                

ร�ยได้
 รายได้ดอกเบี้ย 11,396.61 
  รวมรายได้ 11,396.61 
ค่�ใช้จ่�ย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 27,441.78 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15,534.93 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 34,522.14 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  50,410.82 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  42,472.59 
          รวมค่าใช้จ่าย  170,382.26 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  (158,985.65)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (1,447,770.75)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   5,267,596.03 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  3,819,825.28 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  3,660,839.63 
หัก ภาษีเงินได้ 1,709.49 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  3,659,130.14 
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 187,499,857.17 98.74

 หน่วยลงทุน   

  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 182,318,549.53 96.01

 เงินฝ�ก  5,181,307.64 2.73

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 2,398,775.24 1.26

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 189,898,632.41 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 76.58%  
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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)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  5,181,307.64 2.73
 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    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha)  3,873,554.16
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  1,307,753.48

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“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 มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

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



กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
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   ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์
  -  ไม่มี  
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ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงห�คม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกร�คม 2566

  1. บลจ. กสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

 - ไม่มี 

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

  -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจ�กกองทุนใช้บริก�รบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

 - ไม่มี    




