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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมที่ ไม่กำหนดอัตราส่วนการลงทุน และลงทุนแบบมี  
 ความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
ลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้   
  บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
 - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
เงินทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 ตุลาคม 2561 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วน  
การลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) 
และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการบริษัทจัดการเดียวกัน 
(cascade investment) 
 นอกเหนือจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก  
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืม  
หลักทรัพย์ หน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 



(Unrated )ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการจะไม่นับรวมช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
ในอัตราส่วนข้างต้น ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
 อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบ
หรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุน  
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 32,494,261.84 46,730,836.11 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.9901 9.9962 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (29,062.20) (934,928.98) 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.0061) (0.2177) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* (0.06) (2.12) 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 5.49  5.50 
 
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด 
  กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน   
 ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทน  
 และความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุน  
 ย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์  หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  
 ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้  
 อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด   
  อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุน  
 ที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี  ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว  
 ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับ  
 ผลตอบแทนน้อยกว่า  หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่  

 เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM

รายงานและวเิคราะหผ์ลการลงทนุของกองทนุเปดิเคฟติแอลโลเคชัน่M
รอบระยะเวลา1ตลุาคม2562-30กนัยายน2563

 
ภาวะตลาด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาด  
ของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทำให้หลายประเทศออกมาตรการ
ควบคุมโรคและใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้กิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงปิดการเดินทางทั้งใน  
และระหว่างประเทศ นำไปสู่การหดตัวของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลกระทบที่รุนแรง
ที่สุดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 อาทิเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Global 
Manufacturing Purchasing Manager Index) ลงไปต่ำสุดที่ 42.4 จุดในเดือนพฤษภาคม 2563 
ก่อนที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง หลายประเทศจึงเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ  
ปิดเมือง ทางด้านตลาดการเงินจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมาตรการทั้งทางการเงินและ  
การคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน 
รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ต่างปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ รวมถึงดำเนินมาตรการ Unconventional 
Measures ที่หลากหลาย ได้แก่ การเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน การปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่ได้
รับความเดือดร้อน การพักชำระหนี้ การสนับสนุนสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ และการผ่อนคลาย  
กฎเกณฑ์การกำกับธนาคารพาณิชย์  
 อย่างไรก็ดี อุปสงค์การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนจะฟื้นตัวได้ช้า ตลาดแรงงาน  
ยังอ่อนแอทั่วโลก ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง นำไปสู่ความเสี่ยง
ของการผิดนัดชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่สูงขึ้นในระยะต่อไปในอนาคต โดย  
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับประมาณการณ์อัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่
ร้อยละ -4.9 ในปี 2563 ก่อนจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2564 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 เริ่มส่งสัญญาณ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่ 2 
(Bottomed out) โดยการฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการปิดเมืองที่กลับมาเข้มงวดมาก
ขึ้นจากการติดเชื้อ COVID-19 รอบสอง (2nd Wave) ส่งผลให้หลายประเทศต้องหยุดกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจอีกครั้ง สะท้อนจากรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์  
แพร่ระบาด (Google Community Mobility Reports)  ที่ฟื้นตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี คาดว่า
มาตรการปิดเมืองในระยะหลังจะเป็นแบบเฉพาะที่ ซึ่งจะมีผลต่อการหดตัวของกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจน้อยกว่าการปิดทั้งเมืองในช่วงแรก แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจึงจะยังคง
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ฟื้นตัวอย่างช้าๆ การปิดกิจการและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ ในระดับสูงของหลายๆ ประเทศ  
จึงเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวในระยะถัดไป รวมถึงมาตรการทางการคลังที่มีส่วนช่วยพยุง
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอาจต้องพิจารณาว่าจะได้รับการต่ออายุหรือไม่ และด้วยแนวโน้มอัตรา
เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน 2563 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Fed) ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0-0.25 และเปลี่ยนมาใช้กรอบเงินเฟ้อ
เฉลี่ยร้อยละ 2 แทนการกำหนดตัวเลขเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 และจะยังดำเนินมาตรการเข้า
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (Quantitative Easing : QE) ไปอย่างน้อยถึงปี 2564 ด้านธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ -0.5 เช่นเดียวกัน พร้อมการเข้าซื้อสินทรัพย์วงเงิน 
1.3 ล้านล้านยูโร ในทำนองเดียวกันกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่คงมาตรการผ่อนคลายเดิมไว้ 
นอกจากนี้ ธนาคารกลางประเทศจีน ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1-year and 5-year Loan Prime 
Rate ลง 0.05% และลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: RRR)  
ลง 0.5% อีกด้วย อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2563  
อาทิเช่น ความตึงเครียดระกว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มขึ้นจาก Trade war เป็น Tech war ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
ที่อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลงจากระดับ 1,637.22 
จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ก่อนปรับตัว sideway down อย่างต่อเนื่องและปรับลดลงแรง  
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 โดยระหว่างวันแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 969.08 จุดในช่วงกลางเดือน
มีนาคม 2563 และปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,237.04 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นการ
ปรับลดลง 400.18 จุด หรือลดลงร้อยละ 24.45 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ตลาดยังคงจับตา
ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบ  
ด้านการส่งออกของไทย รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดในรอบ 6 ปี และตัวเลขเศรษฐกิจที่มี
อัตราการขยายตัวชะลอลง  ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ได้สร้างความกังวลในด้านความต่อเนื่องของสายการผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศจีน 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  การประกาศมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ที่
หลายประเทศเริ่มใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่าง
รุนแรงและทำให้มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นเติบโตติดลบในปีนี้  ทำให้เกิดความ
กังวลต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก นอกจากนี้ความ
กังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้งและความล่าช้าของการผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 
ล้วนเป็นปัจจัยลบต่อการลงทุน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงระหว่าง
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วันแตะระดับต่ำสุดของรอบปีบัญชีที่ 969.08 จุด จากนั้นในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทย
และตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจากการที่รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ  
ใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลาย มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบด้วยนโยบายผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างต่อเนื่อง และมาตรการทางการคลังด้วยการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่
มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองและพยุงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% ในช่วง
ไตรมาส 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลง จากความกังวลต่อการระบาด
ระลอกที่ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่คาดว่าจะล่าช้าออกไป  
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นเริ่มประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อเข้าใกล้วันเลือก
ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งผลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อทิศทางนโยบายต่างๆ ในการบริหารประเทศ
สหรัฐฯ และอาจส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนตลาดทุนทั่วโลก ประกอบกับมีความกังวลต่อ
สถานการณ์การชุมนุมประท้วงทางการเมืองภายในประเทศ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 
1,237.04 จุด ณ สิ้นรอบบัญช ี
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
สัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) 
และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการบริษัทจัดการเดียวกัน 
(cascade investment) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนมีการลงทุนในกองทุนมี  
การลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ร้อยละ 33.18 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ, ร้อยละ 40.28  
ในกองทุนประเภทตราสารทุน, ร้อยละ 6.93 ในกองทุนที่ลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกและ  
ร้อยละ 19.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรง
สภาพคล่องของกองทุน 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีเปรียบเทียบดังนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 กองทุนมีการลงทุนในกองทุนมีการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ร้อยละ 33.18  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ, ร้อยละ 40.28 ในกองทุนประเภทตราสารทุน, ร้อยละ 6.93 ในกองทุนที่
ลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกและร้อยละ 19.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และ  
สินทรัพย์อื่นๆ เพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน เปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 กองทุนมีการลงทุนในกองทุนมีการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ร้อยละ 45.90  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ, ร้อยละ 51.98 ในกองทุนประเภทตราสารทุนและร้อยละ 2.12 ของ  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่  
ร้อยละ -0.06 ในขณะที่กองทุนใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.49 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด กองทุนจึงมี  
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.55 ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
Fund Performance of K FIT Allocation M Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.58-5.402.24
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.505.481.28
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 4.335.352.28
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.220.220.22
*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 30 กันยายน 2563/Performance as of 30 Sep 2020

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.)

*04/10/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -0.03-0.0611.760.49-0.30
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.505.492.711.354.10
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 7.6511.4310.138.1713.01
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.220.220.230.240.22

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
Fund Performance of K FIT Allocation M Fund

  ตัวชี้วัด
   กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ท้ังตราสารทุน ตราสารหน้ี ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีคาดหวังท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาด ซ่ึงบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ 
กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด
 
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนท่ีเกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
ซ่ึงกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ท้ังน้ี มูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า
หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนท่ีเหมาะสมคือลงทุนต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป
 

  Benchmark
   The Fund has diversified the portfolio in mutual funds, with a policy to invest in various asset classes including equity instruments and bonds.
The Fund Manager will adjust the proportion of asset investments appropriately in order to gain good returns by anticipating risks which may arise 
from market conditions.  The Management Company has conducted backtesting with a hypothetical five-year past performance with invested assets 
showing degree of correlation close to zero or negative covariance. Thus, the value of one asset does not always move in tandem with the others
 at the same time. The Fund sets the benchmark for investment returns at 5.5% per year.
 
However, the aforementioned benchmark is simply based on the five-year backtesting.  The Fund does not guarantee the investment returns,
whereas the values of invested assets fluctuate according to the market conditions at that time. Therefore, the investment returns may amount
to more or less than the benchmark rate. The proper period for investment is at least 3 years.

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
Fund Performance of K FIT Allocation M Fund

  ตัวชี้วัด
   กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ท้ังตราสารทุน ตราสารหน้ี ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีคาดหวังท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาด ซ่ึงบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ 
กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด
 
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนท่ีเกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
ซ่ึงกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ท้ังน้ี มูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า
หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนท่ีเหมาะสมคือลงทุนต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป
 

  Benchmark
   The Fund has diversified the portfolio in mutual funds, with a policy to invest in various asset classes including equity instruments and bonds.
The Fund Manager will adjust the proportion of asset investments appropriately in order to gain good returns by anticipating risks which may arise 
from market conditions.  The Management Company has conducted backtesting with a hypothetical five-year past performance with invested assets 
showing degree of correlation close to zero or negative covariance. Thus, the value of one asset does not always move in tandem with the others
 at the same time. The Fund sets the benchmark for investment returns at 5.5% per year.
 
However, the aforementioned benchmark is simply based on the five-year backtesting.  The Fund does not guarantee the investment returns,
whereas the values of invested assets fluctuate according to the market conditions at that time. Therefore, the investment returns may amount
to more or less than the benchmark rate. The proper period for investment is at least 3 years.

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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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ไม่มี 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  เมษายน  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 8.88 0.02

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 3.93 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 7.87 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 30.00 0.08

ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV Announcement Expense) 3.00 0.01

ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 2.07 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 0.71 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 56.48 0.15

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 15.20 0.04

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 8.30 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 16.61 0.04

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 120.00 0.31

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 3.20 0.01

ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV Announcement Expense) 17.95 0.05

ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 5.32 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 2.26 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 188.84 0.49

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



9



10

กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563

 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  26,380,840.93 81.19 
 หน่วยลงทุน
  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  25,963,632.45 79.90 
 เงินฝาก    417,208.48 1.28  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  6,113,420.91 18.81  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  32,494,261.84 บาท
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 96.17%
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  417,208.48 1.28 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  407,470.60 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  9,737.88 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%  
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
 



30

กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคฟติแอลโลเคชัน่M
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1ตลุาคม2562ถงึวนัที่30กนัยายน2563

 
 1. บลจ.กสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นM
 ผู้จัดการกองทุนหลัก

พีรกานต์ ศรีสุข 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 
อาภา เจตจำรัส 
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่ม ี

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

 15. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
                                                       

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟต แอลโลเคชั่น M
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2563

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ฟิต	แอลโลเคช่ัน	M	
(K	FIT	Allocation	M	Fund	:	K-FITM)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�ร
ลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	ตุล�คม	2562	ถึงวันท่ี	31	มีน�คม	2563
	 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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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

4  

คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2563

	 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	(กองทุนปล�ยท�ง)	ทั้งในและต่�งประเทศ	
ตั้งแต่	2	กองทุนขึ้นไป	 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	ซึ่งกองทุนปล�ยท�งดังกล่�วมีนโยบ�ยลงทุนทั้งในตร�ส�รทุน	ตร�ส�รหนี้	 และ
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดต�มที่กฎหม�ย	 ก.ล.ต.	 กำ�หนด	 ทั้งนี้	 กองทุนจะลงทุนใน
กองทุนใดกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ	79	ของของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดย
ส�ม�รถปรับเปลี่ยนสัดส่วนก�รลงทุนได้ต�มคว�มเหม�ะสม	 นอกจ�กนี้	 กองทุนจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม	 ซ่ึงอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัทจัดก�รไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 50	
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดยห้�มกองทุนรวมปล�ยท�งลงทุนย้อนกลับในกองทุน
รวมต้นท�ง	 (circle	 investment)	 และห้�มกองทุนรวมปล�ยท�งลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่น	
ภ�ยใต้ก�รจดัก�รบรษิทัจดัก�รเดยีวกนั	(cascade	investment)	โดย	ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2563	
มีสัดส่วนก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	ประม�ณร้อยละ	93.68	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2563	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
ตร�ส�รทุน	 ในอัตร�ร้อยละ	49.63	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	 เทียบกับสัดส่วน
ประม�ณร้อยละ	51.98	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562	และกองทุนลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทตร�ส�รหนี้	 ในอัตร�ร้อยละ	 43.05	 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุน
ทั้งหมด	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	45.90	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	
2562	ทั้งนี้	มีก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีสถ�บันก�รเงิน	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2563	
คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	 6.32	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับ
ประม�ณร้อยละ	2.12	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	6	เดอืนย้อนหลงั	และผลตอบแทน
จ�กก�รดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัที	่ 31	มนี�คม	2563	อยูท่ีร้่อยละ	 -10.58	และ	
-4.40	ต�มลำ�ดบัขณะทีก่องทนุใช้อตัร�ผลตอบแทนร้อยละ	5.5	 ต่อปีเป็นตวัชีว้ดั	ซึง่คำ�นวณเป็น
ผลตอบแทนในช่วงระยะเวล�	6	เดอืนย้อนหลงั	และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นตัง้แต่จดัตัง้
กองทนุอยูท่ี	่ร้อยละ	2.72	และร้อยละ	5.50	ต�มลำ�ดบั		

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี



  5    

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

ตัวชี้วัด
	 กองทุนมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบ�ยลงทุนในหล�ยหล�ยทรัพย์สิน	ทั้งตร�ส�รทุน	ตร�ส�รหนี้	ซึ่งผู้จัดก�รกองทุนจะมีก�รปรับ
สัดส่วนก�รลงทุนในสินทรัพย์ต่�งๆ	 เพื่อให้มีผลตอบแทนและคว�มเสี่ยงที่ค�ดหวังที่เหม�ะสมกับสภ�วะตล�ด	ซึ่งบริษัทจัดก�รได้จัดทำ�แบบจำ�ลองก�ร
ลงทุนย้อนหลัง	5	ปี	โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้�ลงทุนอ�จมีค่�สหสัมพันธ์	(Correlation)	ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ
ทำ�ให้ก�รเคลื่อนไหวของร�ค�สินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ	กองทุนจึงใช้อัตร�ผลตอบแทนร้อยละ	5.5	ต่อปีเป็นตัวชี้วัด
	 อย่�งไรก็ต�ม	อัตร�ผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้�งต้น	 เป็นเพียงก�รกำ�หนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจ�กก�รจัดทำ�แบบจำ�ลองก�รลงทุนย้อนหลัง	
5	ปี	ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่�ว	ทั้งนี้มูลค่�ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภ�วะตล�ดในขณะนั้น	ดังนั้น	ผู้ลงทุนอ�จได้รับผล
ตอบแทนน้อยกว่�หรือม�กกว่�อัตร�ผลตอบแทนที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดได้	โดยระยะเวล�ลงทุนที่เหม�ะสมคือลงทุนตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป
	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี	 ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมของสม�คมบริษัท 
จัดก�รลงทุน

(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2563

หน่วย	:	%

     
ตั้งแต่

   
1 ปี 

ตั้งแต่
     

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) 
จัดตั้ง

         (ต่อปี)

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 	 	 	 -10.79	 -10.79	 -10.58	 -11.66	 -4.40

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 	 	 	 1.35	 1.35	 2.72	 5.50	 5.50

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี)		 	 	 	 16.97	 16.97	 12.44	 9.45	 7.04

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	(%	ต่อปี)	 	 	 	 0.20	 0.20	 0.20	 0.22	 0.22

 

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

หน่วย	:	%	ต่อปี

 ปี     2560*S 2561 2562

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 	 	 	 	 2.24	 -5.40	 3.58

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 	 	 	 	 1.28	 5.48	 5.50

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	 	 	 	 	 2.28	 5.35	 4.33

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด		 	 	 	 	 0.22	 0.22	 0.22

	 *S	ผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปีปฏิทิน
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีน�คม 2563

*	 ตัวชี้วัด

	 กองทุนมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบ�ยลงทุนในหล�ยหล�ยทรัพย์สิน	ทั้งตร�ส�รทุน	ตร�ส�รหนี้	ซึ่งผู้จัดก�ร

กองทุนจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนในสินทรัพย์ต่�งๆ	 เพื่อให้มีผลตอบแทนและคว�มเสี่ยงที่ค�ดหวังที่เหม�ะสมกับสภ�วะตล�ด	ซึ่ง

บริษัทจัดก�รได้จัดทำ�แบบจำ�ลองก�รลงทุนย้อนหลัง	5	ปี	โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้�ลงทุนอ�จมีค่�สหสัมพันธ์	 (Correlation)	

ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ	ทำ�ให้ก�รเคลื่อนไหวของร�ค�สินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ	กองทุนจึงใช้อัตร�ผลตอบแทนร้อยละ	5.5	

ต่อปีเป็นตัวชี้วัด

	 อย่�งไรก็ต�ม	อัตร�ผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้�งต้น	เป็นเพียงก�รกำ�หนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจ�กก�รจัดทำ�แบบจำ�ลองก�ร

ลงทุนย้อนหลัง	5	ปี	ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน	ดังกล่�ว	ทั้งนี้	มูลค่�ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภ�วะตล�ดใน

ขณะนั้น	ดังนั้น	ผู้ลงทุนอ�จได้รับผลตอบแทนน้อยกว่�	หรือม�กกว่�อัตร�ผลตอบแทนที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดได้	 โดยระยะเวล�ลงทุนที่

เหม�ะสมคือลงทุนตั้งแต่	3	ปีขึ้นไปเหม�ะสมคือลงทุนตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ฟิต	แอลโลเคชั่น	M

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2563
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 33,469,819.47
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2563	เท่�กับ	36,776,481.65)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 1,355,887.05
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 1,174,788.21
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 1,050.17
	 เงินปันผลค้�งรับ	 17,074.46
	 ลูกหนี้อื่น	 874,788.20
	 สินทรัพย์อื่น	 22,763.85
รวมสินทรัพย	์ 35,121,067.31
 หนี้สิน
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 365,740.34
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 916.46
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 34,238.38
หนี้สินอื่น	 	 132.25
รวมหนี้สิน		 401,027.43
สินทรัพย์สุทธ	ิ 34,720,039.88
 สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	3,884,184.0209	หน่วย		 38,841,840.21
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท
กำ�ไรสะสม
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 (4,873,843.73)
	 บัญชีปรับสมดุล	 752,043.40
สินทรัพย์สุทธ	ิ 34,720,039.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)	 8.9388
	 (ปี	2563	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	3,884,184.0209	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2563 
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
	 	 	 	 เค	เอเชียน	สมอลเลอร์	หุ้นทุน	 201.71		 	1,290.45		 	3.86	
		 	 	 เค	ไชน่�	หุ้นทุน	 87.82		 804.02	 	2.40	
		 	 	 เค	ดัชนีหุ้นจีน	 	66.94		 766.79	 	2.29	
		 	 	 เค	หุ้นทุน	 439.69		 5,571.68	 	16.65	
		 	 	 เค	ยูโรเปียน	หุ้นทุน	 106.99		 1,063.63	 	3.18	
		 	 	 เค	โกลบอล	อินฟร�สตรัคเจอร์	หุ้นทุน	 	149.23		 1,293.56	 	3.86	
		 	 	 เค	โกลบอล	พร็อพเพอตี้	 188.32		 1,305.01	 	3.90	
		 	 	 เค	อินเดีย	หุ้นทุน	 41.38		 279.78	 	0.84	
		 	 	 เค	ญี่ปุ่น	หุ้นทุน	 41.69		 337.75	 	1.01	
		 	 	 เค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน-	A	ชนิดสะสมมูลค่�	 354.47		 4,984.70	 	14.89	
   กองทุนเปิดตร�ส�รหนี ้    
	 	 	 	 เค	โกลบอล	บอนด์	 208.29		 2,046.71	 	6.12	
		 	 	 เค	ตร�ส�รหนี้	 	501.54		 6,399.01	 	19.12	
		 	 	 เค	เอสเอฟ	พลัส	 604.16		 6,435.37	 	19.23	
   กองทุนเปิดอื่นๆ    
	 	 	 	 เค	โกลด์	 85.37		 891.38	 	2.66	
  รวมกองทุนเปิด	 	 33,469.82	 100.00
รวมหน่วยลงทุน	 	 33,469.82	 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 36,776,481.65 บ�ท)  33,469.82  100.00 
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2563 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 2,700.78
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 153,964.31
	 	 รวมร�ยได้	 156,665.09
ค่�ใช้จ่�ย
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 6,316.33
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 4,367.96
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 8,735.91
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 89,999.60
	 ค่�ธรรมเนียมอื่น	 346.31
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 22,596.67
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 132,362.78
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 24,302.31
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 1,395,985.96
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 2,893,084.42
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 4,289,070.38
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 4,264,768.07
กำ�ไรสะสมต้นป	ี (609,075.66)
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (4,264,768.07)
กำ�ไรสะสมปล�ยป	ี (4,873,843.73)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีน�คม 2563

 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 34,826,756.69	 100.31

หน่วยลงทุน    

	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 33,469,819.47	 96.40

เงินฝ�ก  	 1,356,937.22	 3.91

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (106,716.81)	 (0.31)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 34,720,039.88 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน  (PTR) : 25.26%
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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	 	 1,356,937.22	 3.91
	 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�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 1,341,025.26
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 15,911.96

                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		  
  



  13    

คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2563

	 	 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-




