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√“¬ß“πª√–®”ªï 
≥ 30 °—π¬“¬π 2565  



°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
(K FIT Allocation S Fund : K-FITS) 

 
ª√–‡¿∑°Õß∑ÿπ ë °Õß∑ÿπ√«¡º ¡ 
 ë °Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë¡’π‚¬∫“¬‡ªî¥„Àâ¡’°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ√«¡Õ◊Ëπ¿“¬„μâ  
  ∫≈®. ‡¥’¬«°—π 
 ë °Õß∑ÿπ√«¡Àπà«¬≈ß∑ÿπª√–‡¿∑ Fund of Funds 
 ë °Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» 
Õ“¬ÿ‚§√ß°“√ ‰¡à°”Àπ¥ 
«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπ 4 μÿ≈“§¡ 2560 
√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 1 μÿ≈“§¡ ∂÷ß 30 °—π¬“¬π 
 
π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ 
 °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡ (°Õß∑ÿπª≈“¬∑“ß) ∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» 
μ—Èß·μà 2 °Õß∑ÿπ¢÷Èπ‰ª ‚¥¬‡©≈’Ë¬„π√Õ∫ªï∫—≠™’‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘
¢Õß°Õß∑ÿπ ´÷Ëß°Õß∑ÿπª≈“¬∑“ß¥—ß°≈à“«¡’π‚¬∫“¬≈ß∑ÿπ∑—Èß„πμ√“ “√∑ÿπ μ√“ “√Àπ’È ·≈–/À√◊Õ
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„¥μ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ. °”Àπ¥ ∑—Èßπ’È °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ„¥
°Õß∑ÿπÀπ÷Ëß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 79 ¢Õß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ‚¥¬ “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π
 —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ πÕ°®“°π’È °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ
√«¡ ´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘
¢Õß°Õß∑ÿπ ‚¥¬Àâ“¡°Õß∑ÿπ√«¡ª≈“¬∑“ß≈ß∑ÿπ¬âÕπ°≈—∫„π°Õß∑ÿπ√«¡μâπ∑“ß (circle 
investment) ·≈–Àâ“¡°Õß∑ÿπ√«¡ª≈“¬∑“ß≈ß∑ÿπμàÕ„π°Õß∑ÿπ√«¡Õ◊Ëπ¿“¬„μâ°“√®—¥°“√∫√‘…—∑
®—¥°“√‡¥’¬«°—π (cascade investment) 
 πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√≈ß∑ÿπ¢â“ßμâπ °Õß∑ÿπÕ“®≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√∑ÿπ μ√“ “√Àπ’È ‡ß‘πΩ“°À√◊Õ
μ√“ “√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘πΩ“° ∏ÿ√°√√¡ª√–‡¿∑°“√ ◊́ÈÕ‚¥¬¡’ —≠≠“¢“¬§◊π ∏ÿ√°√√¡°“√„Àâ¬◊¡ 
À≈—°∑√—æ¬å Àπà«¬ CIS Àπà«¬ infra ·≈–Àπà«¬ property  —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“∑’Ë¡‘‰¥â¡’
«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß (Non-Hedging) ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπ (Efficient 
Portfolio Management) μ√“ “√∑’Ë¡’ —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“·Ωß ∏ÿ√°√√¡ª√–‡¿∑°“√ ◊́ÈÕ‚¥¬¡’
 —≠≠“¢“¬§◊π ∏ÿ√°√√¡°“√„Àâ¬◊¡À≈—°∑√—æ¬å √«¡∑—Èßμ√“ “√Àπ’È∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕμË”°«à“∑’Ë
 “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (Non-Investment Grade) ·≈–∑’Ë ‰¡à ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
(Unrated )‰¥â ·≈–Õ“®≈ß∑ÿπÀ≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„¥ À√◊ÕÀ“¥Õ°º≈‚¥¬«‘∏’Õ◊ËπÕ¬à“ß„¥ 
Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ßμ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ.  ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑» °Õß∑ÿπ®–
ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πμ“¡¥ÿ≈æ‘π‘®¢ÕßºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ 
 



 Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °Õß∑ÿπ¡‘‰¥â√—∫ª√–°—πº≈μÕ∫·∑π ·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπÕ“®‰¥â√—∫º≈μÕ∫·∑π‡ªìπ≈∫
À√◊ÕπâÕ¬°«à“Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπμ—«™’È«—¥‰¥â ‚¥¬√–¬–‡«≈“≈ß∑ÿπ∑’Ë‡À¡“– ¡§◊Õ≈ß∑ÿπμ—Èß
·μà 3 ªï¢÷Èπ‰ª 
 
π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 
 °Õß∑ÿπ®–ªÑÕß°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÕ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πμ“¡¥ÿ≈æ‘π‘®¢ÕßºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ 
 
π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
‰¡à¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
 
ºŸâ¥Ÿ·≈º≈ª√–‚¬™πå 
∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 
π“¬∑–‡∫’¬π 
∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ 
 



°“√·°â‰¢¢âÕºŸ°æ—π ”À√—∫°Õß∑ÿπ∑’Ë¡’√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’  ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2565 
 
1.  ª√—∫ª√ÿß∑’ËÕ¬Ÿà∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ÷́Ëß‡ªìπºŸâ π—∫ πÿπ°“√¢“¬À√◊Õ√—∫´◊ÈÕ

§◊π„Àâ‡ªìπªí®®ÿ∫—π 
  (¡’º≈∫—ß§—∫„™â«—π∑’Ë 18 μÿ≈“§¡ 2564) 
2.  ‡ª≈’Ë¬π∑’ËÕ¬Ÿà∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) (π“¬∑–‡∫’¬πÀπà«¬≈ß∑ÿπ) 
  (¡’º≈∫—ß§—∫„™â«—π∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2565) 
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 √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠ 
 
 ªï 2564/2565 ªï 2563/2564 
 «—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ 2564 «—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ 2563 
  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2565  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2564  
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ (∫“∑) 43,671,386.16 46,001,005.01 
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘μàÕÀπà«¬ (∫“∑) 10.0462 10.7339 
°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) „π ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 
 ®“°°“√¥”‡π‘πß“π (∫“∑) (3,152,235.03) 900,569.05 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ (%)* (6.41) 5.10 
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°≥±å¡“μ√∞“π (%)** 3.00 3.00 
 
 
* „™â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ«—π∑”°“√ ÿ¥∑â“¬¢Õß√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 
** μ—«™’È«—¥   
     °Õß∑ÿπ¡’°“√°√–®“¬°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë¡’π‚¬∫“¬≈ß∑ÿπ„πÀ≈“¬À≈“¬∑√—æ¬å ‘π ∑—Èßμ√“ “√∑ÿπ  
 μ√“ “√Àπ’È ´÷ËßºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ®–¡’°“√ª√—∫ —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ„π ‘π∑√—æ¬åμà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’º≈μÕ∫·∑π 
 ·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë§“¥À«—ß∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«–μ≈“¥ ´÷Ëß∫√‘…—∑®—¥°“√‰¥â®—¥∑”·∫∫®”≈Õß°“√≈ß∑ÿπ 
 ¬âÕπÀ≈—ß 5 ªï ‚¥¬À≈—°∑√—æ¬å  À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë°Õß∑ÿπ‡¢â“≈ß∑ÿπÕ“®¡’§à“ À —¡æ—π∏å (Correlation) 
 „°≈â‡§’¬ß»Ÿπ¬åÀ√◊Õμ‘¥≈∫ ∑”„Àâ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß√“§“ ‘π∑√—æ¬å‰¡à‰¥â Õ¥§≈âÕß°—π„π∑ÿ°¢≥– °Õß∑ÿπ®÷ß„™â 
 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π√âÕ¬≈– 3 μàÕªï‡ªìπμ—«™’È«—¥     
  Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π∑’Ë„™â‡ªìπμ—«™’È«—¥¢â“ßμâπ ‡ªìπ‡æ’¬ß°“√°”Àπ¥μ—«™’È«—¥¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë 
 ‡°‘¥®“°°“√®—¥∑”·∫∫®”≈Õß°“√≈ß∑ÿπ¬âÕπÀ≈—ß 5 ªï  ´÷Ëß°Õß∑ÿπ¡‘‰¥â√—∫ª√–°—πº≈μÕ∫·∑π¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È  
 ¡Ÿ≈§à“¢Õß∑√—æ¬å ‘π∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ¿“«–μ≈“¥„π¢≥–π—Èπ ¥—ßπ—Èπ ºŸâ≈ß∑ÿπÕ“®‰¥â√—∫º≈μÕ∫·∑π 
 πâÕ¬°«à“ À√◊Õ¡“°°«à“Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπμ—«™’È«—¥‰¥â ‚¥¬√–¬–‡«≈“≈ß∑ÿπ∑’Ë‡À¡“– ¡§◊Õ≈ß∑ÿπ 
 μ—Èß·μà 3 ªï¢÷Èπ‰ª 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 

√“¬ß“π·≈–«‘‡§√“–Àåº≈°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 μÿ≈“§¡ 2564 - 30 °—π¬“¬π 2565 

 
¿“«–μ≈“¥ 
 „π™à«ß§√÷ËßªïÀ≈—ß¢Õßªï 2564 ‡»√…∞°‘®‚≈°¬—ß§ß‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√√–∫“¥ COVID-19 
√–≈Õ°„À¡à„πÀ≈“¬ª√–‡∑» ‚¥¬·¡â«à“Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ®–ª√—∫μ—«‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ·≈â«®“°ªí®®—¬À≈—°‡√◊ËÕß
√“§“πÈ”¡—π ·μàÕÿª ß§å∑’Ë·∑â®√‘ß·≈–μ≈“¥·√ßß“π¬—ß§ß‡ª√“–∫“ß ∑”„Àâ∏π“§“√°≈“ß∑—Ë«‚≈°¬—ß§ß
¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π·∫∫ºàÕπ§≈“¬·≈–¿“§√—∞„Àâ°“√ π—∫ πÿπ∑“ß°“√§≈—ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß 
‚¥¬‡»√…∞°‘®¢Õß°≈ÿà¡ª√–‡∑»æ—≤π“·≈â«øóôπμ—«¥’·≈–‡√Á«°«à“°≈ÿà¡ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“  –∑âÕπ‰¥â
®“°¥—™π’¿“§°“√º≈‘μ∑’Ëª√—∫μ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑—Èß¿“§Õÿμ “À°√√¡·≈–¿“§∫√‘°“√ ·≈–Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ 
∑’Ë‡√àßμ—« Ÿß¢÷Èπ®“°°“√∑¬Õ¬‡ªî¥‡¡◊Õß·≈–√“§“æ≈—ßß“π∑’Ëª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ ª√–°Õ∫°—∫°“√‡√àß©’¥
«—§´’π‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ∑—Èßπ’È°“√ª√—∫μ—« Ÿß¢÷Èπ¢ÕßÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ‰¥â √â“ß§«“¡°—ß«≈„Àâ·°à 
π—°≈ß∑ÿπ‡°’Ë¬«°—∫·π«‚πâ¡°“√ª√—∫π‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß∏π“§“√°≈“ß À√—∞œ∑’ËÕ“®‡√Á«°«à“§“¥ 
 √â“ß·√ß°¥¥—πμàÕÀÿâπ°≈ÿà¡ Growth ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡º—πº«π·°àμ≈“¥Àÿâπ‚¥¬√«¡∑—Ë«‚≈° πÕ°®“°π’È 
‚≈°‰¥â‡º™‘≠°—∫ COVID  “¬æ—π∏ÿå Delta ∑’Ë¡’Õ—μ√“°“√·æ√à√–∫“¥Õ¬à“ß√ÿπ·√ß·≈–√«¥‡√Á«„π™à«ß
μâπ‰μ√¡“ ∑’Ë 3 ·≈–°“√°≈“¬æ—π∏ÿå‰«√—  “¬æ—π∏ÿå Omicron „π™à«ß‰μ√¡“ ∑’Ë 4 ∑”„Àâ∫“ßª√–‡∑»
μâÕß¥”‡π‘π¡“μ√°“√‡¢â¡ß«¥Õ’°§√—Èß ´÷Ëß àßº≈°√–∑∫μàÕ¿“§Õÿμ “À°√√¡‡ªìπÀ≈—° ¥—™π’°“√º≈‘μ
¿“§Õÿμ “À°√√¡∑—Ë«‚≈°‰¥â√—∫º≈°√–∑∫À≈—°®“°ªí≠À“Àà«ß‚´àÕÿª∑“π °“√¢π àß∑’Ë≈à“™â“ ·≈–
ªí≠À“μâπ∑ÿπ°“√º≈‘μ∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ¢≥–∑’Ë¥—™π’¿“§∫√‘°“√∑¬Õ¬øóôπμ—«®“°¡“μ√°“√§«∫§ÿ¡∑’Ë‰¡à‰¥â
‡¢â¡ß«¥‡∑à“°—∫°“√·æ√à√–∫“¥„π√Õ∫·√° ·≈–§«“¡§◊∫Àπâ“¢Õß°“√·®°®à“¬«—§ ’́π∑”„Àâ°“√‡ªî¥
‡¡◊Õß∑”‰¥â°«â“ß¢÷Èπ 
  ”À√—∫°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß‡»√…∞°‘®‚≈°‚¥¬√«¡„πªï 2565 øóôπμ—«‰¥â¥’·μà ‰¡à‡∑à“°—π„π 
·μà≈–¿Ÿ¡‘¿“§ ‚¥¬„π¿Ÿ¡‘¿“§À≈—°π—Èπ·¡â®–¬—ß¢¬“¬μ—«‰¥â·μà‡ªìπÕ—μ√“∑’Ë™–≈Õ≈ß ·≈–Õ—μ√“°“√
‡μ‘∫‚μ‡ªìπ·∫∫ª°μ‘¡“°¢÷Èπ (Growth Normalization) „π™à«ßμâπªï 2565  ß§√“¡√–À«à“ß
ª√–‡∑»√— ‡´’¬·≈–¬Ÿ‡§√π‰¥â‡√‘Ë¡μâπ¢÷Èπ ·≈–´È”‡μ‘¡ªí≠À“Àà«ß‚´àÕÿª∑“π„ÀâÀπ—°°«à“‡¥‘¡ Õ’°∑—Èß
¡“μ√°“√§«Ë”∫“μ√¢Õßª√–‡∑» À√—∞œ Õ—ß°ƒ… ·≈– À¿“æ¬ÿ‚√ª ‰¥â √â“ß§«“¡°—ß«≈„Àâ·°à 
π—°≈ß∑ÿπ‡°’Ë¬«°—∫Õ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ëª√—∫μ—«¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«μàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–√“§“μâπ∑ÿπæ≈—ßß“π∑’Ë
 Ÿß¢÷Èπ ·≈–‡ªìπªí®®—¬°¥¥—π„ÀâÕ—μ√“‡ß‘π‡øÑÕÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß¬“«π“π°«à“∑’Ë§“¥ π”‰ª Ÿà°“√ª√—∫≈¥
ª√–¡“≥°“√≥å GDP ∑—Ë«‚≈°  ∂“π°“√≥å¥—ß°≈à“«∑”„Àâ∏π“§“√°≈“ßμà“ßÊ ∑—Ë«‚≈°æ‘®“√≥“
¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π‡¢â¡ß«¥¢÷Èπ ‚¥¬∏π“§“√°≈“ß À√—∞œæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
π‚¬∫“¬Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß®π∂÷ßªï 2566 √«¡∂÷ß∏π“§“√°≈“ß¬ÿ‚√ª∑’Ë‡√‘Ë¡¢÷ÈπÕ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬π‚¬∫“¬‡™àπ
°—π„π‰μ√¡“ ∑’Ë 3 ¢Õßªï 2565 ‚¥¬π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π‡¢â¡ß«¥¥—ß°≈à“« àßº≈„Àâ ¿“æ§≈àÕß„π√–∫∫
≈¥≈ß ‡ªìπªí®®—¬À≈—°°¥¥—πμ≈“¥°“√‡ß‘π∑—Ë«‚≈° πÕ°‡Àπ◊Õ®“°π’È √—∞∫“≈®’π‰¥â‡√‘Ë¡„™â¡“μ√°“√‡¢â¡
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ß«¥„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¿“§ à«πμà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’°“√ºŸ°¢“¥‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡ªìπ∏√√¡ 
„πμ≈“¥ ‡™àπ ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‚√ß‡√’¬π°«¥«‘™“  àßº≈°√–∑∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õß
π—°≈ß∑ÿπ·≈– Sentiment √–¬– —Èπ „π√–¬–∂—¥‰ªμ≈“¥°“√‡ß‘π®–¬—ß¡’§«“¡º—πº«π®“°∑‘»∑“ß
°“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘πμ÷ßμ—«‡æ◊ËÕ√—∫¡◊Õ°—∫ªí≠À“‡ß‘π‡øÑÕ¥—ß°≈à“«√«¡∂÷ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√
ª√—∫μ—«·≈–∑”°”‰√¢Õß∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π¥â«¬ 
 „π·ßà¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¥—™π’μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å∑’Ë ”§—≠„π™à«ßªï∫—≠™’∑’Ëºà“π¡“¥—™π’ 
MSCI All Country World Index ´÷Ëß‡ªìπμ—«·∑π¢Õß°“√≈ß∑ÿπ„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‚≈° ª√—∫μ—«≈ß
√âÕ¬≈– -22.01 „π °ÿ≈‡ß‘π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ·≈– Ì“À√—∫μ≈“¥μ√“ “√Àπ’È¥—™π’ Bloomberg 
Barclays Global-Aggregate Total Return Index (Unhedged USD) ª√—∫μ—«≈¥≈ß∑’Ë√âÕ¬≈– 
-20.43 ≥  ‘Èπ√Õ∫ªï∫—≠™’ 
 
§«“¡‡ÀÁπ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡ 
 °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡ (°Õß∑ÿπª≈“¬∑“ß) ∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑» 
μ—Èß·μà 2 °Õß∑ÿπ¢÷Èπ‰ª ‚¥¬‡©≈’Ë¬„π√Õ∫ªï∫—≠™’‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘
¢Õß°Õß∑ÿπ ´÷Ëß°Õß∑ÿπª≈“¬∑“ß¥—ß°≈à“«¡’π‚¬∫“¬≈ß∑ÿπ∑—Èß„πμ√“ “√∑ÿπ μ√“ “√Àπ’È ·≈–/À√◊Õ
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ„¥μ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬ °.≈.μ. °”Àπ¥ ∑—Èßπ’È °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπ„¥
°Õß∑ÿπ„¥°Õß∑ÿπÀπ÷Ëß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 79 ¢Õß¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ‚¥¬ “¡“√∂ª√—∫
‡ª≈’Ë¬π —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ πÕ°®“°π’È °Õß∑ÿπ®–≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß 
°Õß∑ÿπ√«¡ ´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π
 ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ ‚¥¬Àâ“¡°Õß∑ÿπ√«¡ª≈“¬∑“ß≈ß∑ÿπ¬âÕπ°≈—∫„π°Õß∑ÿπ√«¡μâπ∑“ß (circle 
investment) ·≈–Àâ“¡°Õß∑ÿπ√«¡ª≈“¬∑“ß≈ß∑ÿπμàÕ„π°Õß∑ÿπ√«¡Õ◊Ëπ¿“¬„μâ°“√®—¥°“√∫√‘…—∑
®—¥°“√‡¥’¬«°—π (cascade investment) ‚¥¬ ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2565 °Õß∑ÿπ¡’°“√≈ß∑ÿπ„π
°Õß∑ÿπª√–‡¿∑μ√“ “√Àπ’È√âÕ¬≈– 66.07 ¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘, √âÕ¬≈– 20.99 „π°Õß∑ÿπ
ª√–‡¿∑μ√“ “√∑ÿπ, √âÕ¬≈– 9.22 „π°Õß∑ÿπ∑’Ë≈ß∑ÿπ ‘π∑√—æ¬å∑“ß‡≈◊Õ°·≈–√âÕ¬≈– 3.72 ¢Õß
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ‡ªìπ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ·≈– ‘π∑√—æ¬åÕ◊ËπÊ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¥”√ß ¿“æ§≈àÕß¢Õß 
°Õß∑ÿπ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫ªï∫—≠™’ªí®®ÿ∫—π¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫√Õ∫ªï∫—≠™’°àÕπÀπâ“ 
 °Õß∑ÿπ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫ªï∫—≠™’‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¥—ßπ’È ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 
2565 °Õß∑ÿπ¡’°“√≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπª√–‡¿∑μ√“ “√Àπ’È√âÕ¬≈– 66.07 ¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘, 
√âÕ¬≈– 20.99 „π°Õß∑ÿπª√–‡¿∑μ√“ “√∑ÿπ, √âÕ¬≈– 9.22 „π°Õß∑ÿπ∑’Ë≈ß∑ÿπ ‘π∑√—æ¬å∑“ß‡≈◊Õ°
·≈–√âÕ¬≈– 3.72 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ‡ªìπ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ·≈– ‘π∑√—æ¬åÕ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ 
°“√¥”√ß ¿“æ§≈àÕß¢Õß°Õß∑ÿπ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“° ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2564 °Õß∑ÿπ¡’°“√
≈ß∑ÿπ„π°Õß∑ÿπª√–‡¿∑μ√“ “√Àπ’È√âÕ¬≈– 66.64 ¢Õß¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘, √âÕ¬≈– 21.56 
„π°Õß∑ÿπª√–‡¿∑μ√“ “√∑ÿπ, √âÕ¬≈– 9.8 „π°Õß∑ÿπ∑’Ë≈ß∑ÿπ ‘π∑√—æ¬å∑“ß‡≈◊Õ°·≈–√âÕ¬≈– 2 
¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘ ‡ªìπ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ·≈– ‘π∑√—æ¬åÕ◊ËπÊ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¥”√ß ¿“æ§≈àÕß
¢Õß°Õß∑ÿπ 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπ 
 °Õß∑ÿπ¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2565 Õ¬Ÿà∑’Ë 
√âÕ¬≈– -6.41„π¢≥–∑’Ë°Õß∑ÿπ„™âÕ—μ√“º≈μÕ∫·∑π√âÕ¬≈– 3.00 μàÕªï‡ªìπμ—«™’È«—¥ °Õß∑ÿπ®÷ß¡’ 
º≈°“√¥”‡π‘πß“πμË”°«à“‡°≥±å¡“μ√∞“π√âÕ¬≈– 9.41 „π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï 
 
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°Õß∑ÿπÀ≈—° 
 ‰¡à¡’ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
Fund Performance of K FIT Allocation S Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.593.342.47-1.660.96

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.002.993.002.990.71

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 2.836.251.751.881.05

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.120.120.120.120.12

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565/Performance as of 30 Sep 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*04/10/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.09-0.52-6.41-5.05-1.61-6.88

ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.003.003.001.490.752.24

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 3.704.584.164.213.384.35

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.120.120.130.130.120.13

  ตัวชี้วัด

   กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ท้ังตราสารทนุ ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน

ในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ 

กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด

 

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี

ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ท้ังนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า

หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

  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 3% 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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 

§à“π“¬Àπâ“ ◊́ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å  
 ‰¡à¡’ 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
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°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·≈–°“√°àÕ¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß 
°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2565 

 
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√≈ß∑ÿπ  
  ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 

% NAV 
  √“§“μ≈“¥ 
 
À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π„πª√–‡∑»  43,758,624.40 100.20 
 Àπà«¬≈ß∑ÿπ 
  ‰¡à®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åœ  41,996,896.96 96.17 
 ‡ß‘πΩ“°     1,761,727.44 4.03  
 ‘π∑√—æ¬åÀ√◊ÕÀπ’È ‘πÕ◊Ëπ  (87,238.25) (0.20)  
¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘   43,671,386.16 ∫“∑ 
 
Õ—μ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπ (PTR) : 37.61% 
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√“¬ß“π √ÿª®”π«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ  
 °≈ÿà¡¢Õßμ√“ “√ ¡Ÿ≈§à“μ“¡√“§“μ≈“¥ % NAV  
(°) μ√“ “√¿“§√—∞‰∑¬·≈–μ√“ “√¿“§√—∞μà“ßª√–‡∑»  0.00 0.00 
(¢) μ√“ “√∑’Ë∏π“§“√∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬‡©æ“–®—¥μ—Èß¢÷Èπ  1,761,727.44 4.03 
 ∏π“§“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ ‡ªìπºŸâÕÕ° 
 ºŸâ —Ëß®à“¬ ºŸâ√—∫√Õß ºŸâ√—∫Õ“«—≈ ºŸâ ≈—°À≈—ß À√◊ÕºŸâ§È”ª√–°—π 
(§) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 ∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) 
(ß) μ√“ “√∑’Ë¡’Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫  0.00 0.00 
 μË”°«à“Õ—π¥—∫∑’Ë “¡“√∂≈ß∑ÿπ‰¥â (investment grade) À√◊Õ 
 μ√“ “√∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
(®) μ√“ “√∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘‰¡à§√∫μ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√  0.00 0.00 
 °”°—∫μ≈“¥∑ÿπ ∑’Ë ∑π.87/2558 

 
√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√·ÀàßÀπ’È ‡ß‘πΩ“° 

À√◊Õμ√“ “√°÷ËßÀπ’È°÷Ëß∑ÿπ∑’Ë°Õß∑ÿπ≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ√“¬μ—«  
    Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ 

¡Ÿ≈§à“ ¡Ÿ≈§à“μ“¡ 
 ª√–‡¿∑ ºŸâÕÕ° «—π§√∫°”Àπ¥ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 

Àπâ“μ—Î« √“§“μ≈“¥ 
    ¢Õßμ√“ “√ ¢ÕßºŸâÕÕ°/§È”ª√–°—π  
1. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  N/A AA+(tha)  1,758,898.69 

2. ‡ß‘πΩ“°∏π“§“√ ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬  N/A AA+(tha)  2,828.75 
 
 —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢—Èπ ŸßμàÕ¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√μ—Èß‰«â„π·ºπ°“√≈ß∑ÿπ ”À√—∫°≈ÿà¡
μ√“ “√ μ“¡ (ß) ‡∑à“°—∫ 0.00% 
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§”Õ∏‘∫“¬°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∂“∫—π®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ 
∫√‘…—∑ øî∑™å ‡√∑μ‘Èß å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

 
Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¬–¬“« ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 
 
AAA (tha) 
ùAAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢ÕßÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 
´÷Ëß°”Àπ¥‚¥¬øî∑™å‚¥¬Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õπ’È®–¡Õ∫„Àâ°—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß 
çπâÕ¬∑’Ë ÿ¥é ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‚¥¬ª°μ‘·≈â«®–
°”Àπ¥„Àâ·°àμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËÕÕ°À√◊Õ§È”ª√–°—π‚¥¬√—∞∫“≈ 
 
AA (tha) 
ùAAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß¡“°‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ 
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π¢—Èππ’Èμà“ß®“°ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õ
μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ 
 
A (tha) 
ùAû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπ Ÿß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√À√◊Õμ√“ “√Õ◊Ëπ 
„πª√–‡∑»‰∑¬ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®Õ“®¡’ 
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‚¥¬μ√ßμ“¡°”Àπ¥¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È 
¡“°°«à“μ√“ “√Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
BBB (tha) 
ùBBBû · ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—Èπª“π°≈“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâÕÕ°μ√“ “√Õ◊Ëπ„πª√–‡∑»‰∑¬ 
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°«à“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õ ¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®®–¡’
º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–Àπ’È ‰¥âμ√ßμ“¡°”Àπ¥‡«≈“¢Õßμ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘π‡À≈à“π’È
¡“°°«à“μ√“ “√Àπ’ÈÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πª√–‡¿∑∑’Ë Ÿß°«à“ 
 
‡§√◊ËÕß∫àß™’Èæ‘‡»… ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ çthaé ®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«âμàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑ÿ°Õ—π¥—∫ 
‡æ◊ËÕ·¬°§«“¡·μ°μà“ßÕÕ°®“°°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ√–¥—∫ “°≈ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç+é À√◊Õ ç-é 
Õ“®®–∂Ÿ°√–∫ÿ‰«â‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μàÕ®“°Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ”À√—∫ª√–‡∑»Àπ÷ËßÊ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß 
 ∂“π–¬àÕ¬‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π¿“¬„πÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢—ÈπÀ≈—° ∑—Èßπ’È ®–‰¡à¡’°“√√–∫ÿ
 —≠≈—°…≥åμàÕ∑â“¬¥—ß°≈à“« ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ—π¥—∫ çAAA(tha)é À√◊ÕÕ—π¥—∫∑’ËμË”°«à“ 
çCCC(tha)é  ”À√—∫Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ„π√–¬–¬“« 
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 ”À√—∫√–¬–‡«≈“μ—Èß·μà 1 μÿ≈“§¡ 2564 ∂÷ß«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2565 

 
 1. ∫≈®.° ‘°√‰∑¬ 
 
 ºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂μ√«® Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√∑”∏ÿ√°√√¡°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Õß∑ÿπ√«¡ 
‰¥â∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√‚¥¬μ√ß À√◊Õ∑’Ë website ¢Õß∫√‘…—∑®—¥°“√∑’Ë http://www.kasikornasset.com 
À√◊Õ∑’Ë Website ¢Õß ”π—°ß“π °.≈.μ. ∑’Ë http://www.sec.or.th 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ‡°‘π¢âÕ®”°—¥°“√∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫—π∑÷°¡Ÿ≈§à“μ√“ “√·ÀàßÀπ’È À√◊Õ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß‡ªìπ»Ÿπ¬å„π°√≥’∑’ËºŸâÕÕ°μ√“ “√Àπ’È 
À√◊Õ≈Ÿ°Àπ’È·Ààß ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕßº‘¥π—¥ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ„π√Õ∫√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 
 
 ‰¡à¡’ 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√™”√–Àπ’È¥â«¬∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ 
 ‰¡à¡’ 
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√“¬™◊ËÕºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ (À≈—°·≈– ”√Õß) ¢Õß°Õß∑ÿπ‡ªî¥‡§ øîμ ·Õ≈‚≈‡§™—Ëπ S 
  ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ≈—° 

æ’√°“πμå »√’ ÿ¢ 
 
ºŸâ®—¥°“√°Õß∑ÿπ ”√Õß 
™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å 
∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ 
π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ 
™—¬æ√ ¥‘‡√°‚¿§“ 
Õ—¡‰æ«√√≥ ‡¡≈◊Õßππ∑å 
∞“π—π¥√ ‚™≈‘μ°ÿ≈ 
 “√—™ Õ√ÿ≥“°Ÿ√ 
æ‘™‘μ ∏π¿Ÿ«ππ∑å 
°—πμ¬“ æ ÿÀ‘√—≠π‘°√ 
«’√¬“ ®ÿ≈¡πμå 
™ÿ≥À«√√≥ ¢—μμ‘π“ππ∑å 
 

¢âÕ¡Ÿ≈°“√¥”‡π‘π°“√„™â ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„ππ“¡°Õß∑ÿπ√«¡¢Õß√Õ∫ªïªØ‘∑‘π≈à“ ÿ¥  
 ‰¡à¡’ 

°“√√—∫º≈ª√–‚¬™πåμÕ∫·∑π‡π◊ËÕß®“°∑’Ë°Õß∑ÿπ„™â∫√‘°“√∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ (Soft Commission) 
 
 ‰¡à¡’ 
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∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ 
 

ª√–«—μ‘ 
 ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∑’Ë‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ 
„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®À≈—°∑√—æ¬å ª√–‡¿∑°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡’π“§¡ 2535 ‰¥â√—∫ 
„∫Õπÿ≠“μ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ ”√Õß‡≈’È¬ß™’æ„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2543 ·≈–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“μ„Àâ
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ à«π∫ÿ§§≈„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2544 
 „πªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å®—¥°“√°Õß∑ÿπ ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß 
„π¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√°“√«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®®—¥°“√°Õß∑ÿπ¥â«¬∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“ææ√âÕ¡
°—∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ √–∫∫ß“π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë∑—π ¡—¬ ·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π®√√¬“∫√√≥Õ¬à“ß
‡§√àß§√—¥ ‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπ∫√‘…—∑®—¥°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æμ≈Õ¥‰ª 
 
 ∂“π∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π 
 ∫≈®. ° ‘°√‰∑¬ ®”°—¥ μ—ÈßÕ¬Ÿà‡≈¢∑’Ë 400/22 Õ“§“√∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ™—Èπ 6 ·≈–™—Èπ 12 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π 
·¢«ß “¡‡ π„π‡¢μæ≠“‰∑ °√ÿß‡∑æœ 10400 ‚∑√. 0 2673 3888 ‚∑√ “√ 0 2673 3988 
 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 
 ®”π«π   135,771,370.00 ∫“∑ 
 ·∫àßÕÕ°‡ªìπ   27,154,274.00 ∫“∑ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 5 ∫“∑ 
 ‡√’¬°™”√–·≈â«   135,771,370.00  ∫“∑ 
 
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
 ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 99.99 
 
°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
 1. ¥√.æ‘æ—≤πåæß»å ‚ª…¬“ππ∑å ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 2. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 3. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“¬ª√– æ ÿ¢ ¥”√ß™‘μ“ππ∑å °√√¡°“√ 
 5. π“ß√—μπ“æ√√≥ »√’¡≥’°ÿ≈‚√®πå °√√¡°“√ 
 6. π“ßπ‘»“π“∂ ÕŸà«ÿ≤‘æß…å °√√¡°“√ 
 
ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß 
 1. π“¬«»‘π «≥‘™¬å«√π—πμå ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 2. π“¬ ÿ√‡¥™ ‡°’¬√μ‘∏π“°√ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 3. π“¬‡°…μ√ ™—¬«—π‡æÁ≠ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 4. π“ß “«¬ÿæ“«¥’ μŸâ®‘π¥“ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 5. π“¬π“«‘π Õ‘π∑√ ¡∫—μ‘ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμà“ßª√–‡∑» 
 6. π“¬™—™™—¬  ƒ…¥‘ÏÕ¿‘√—°…å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√Àπ’È 
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 7. π“ß “«∏‘¥“»‘√‘ »√’ ¡‘μ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπμ√“ “√∑ÿπ 
 8. π“¬«‘∑«—  Õ—®©√‘¬«π‘™ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 9. π“ß “«‡Õ◊ÈÕæ—π∏å ‡æÁ™√“¿√≥å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 10. π“ßÀ∑—¬æ—™√å ™Ÿ‚μ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 11. π“ß “«™π“∑‘æ¬å √ÿàß§ÿ≥“ππ∑å ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 12. π“ßÕ√Õ√ «ß»åæ‘π‘®«‚√¥¡ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 13. π“¬¬ÿ∑∏π“  ‘π‡ √’°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 14. π“¬«®π– «ß»å»ÿ¿ «— ¥‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 15. π“ß “«ªî¬–πÿ™ ‡®√‘≠ ‘∑∏‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 16. π“¬¥‘‡√° ‡≈‘»ªí≠≠“«‘‡»…°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 17. π“ß “«πƒ¡≈ «àÕß«ÿ≤‘æ√™—¬ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 18. π“¬™—¬æ√ ¥‘‡√°‚¿§“ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 19. π“¬ª≥μæ≈ μ—≥±«‘‡™’¬√ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 20. π“ß “«®√— √—°…å «—≤π ‘ßÀ– ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 21. π“¬∞“π—π¥√ ‚™≈‘μ°ÿ≈ ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
 22. π“ß “«¿“√¥’ ¡ÿ≥’ ‘∑∏‘Ï ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟต แอลโลเคชั่น S
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2565



กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2565

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	ฟิต	แอลโลเคช่ัน	S	
(K	FIT	Allocation	S	Fund	 :	K-FITS)	 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	ย้อนหลังสัดส่วนก�ร
ลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	ตุล�คม	2564	ถึงวันท่ี	31	มีน�คม	2565
	 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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กองทุนเปดเค ฟต แอลโลเคช่ัน S 
(K FIT Allocation S Fund : K-FITS) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสม 
 • กองทุนรวมท่ีมนีโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ. เดียวกัน 

• กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds 
 • กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงท้ังในและตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 ตุลาคม 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ท้ังในและตางประเทศ ตั้งแต 2 
กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุน
ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนท้ังในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ี
กฎหมาย ก.ล.ต. ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนใดกองทุนหนึ่งไมเกินรอยละ 79 ของของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคา
ทรัพยสิน สุทธิของกองทุน โดยหามกองทุนรวมปลายทางลงทุนยอนกลับในกองทุนรวมตนทาง (circle 
investment) และหามกองทุนรวมปลายทางลงทุนตอในกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการบริษัทจัดการเดียวกัน 
(cascade investment)  
 

นอกเหนือจากการลงทุนขางตน กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทาเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หนวย CIS หนวย 
infra และหนวย property สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 
ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย รวมท้ังตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความ
นาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
(Unrated )ได และอาจลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. สําหรับการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
 

อยางไรก็ตาม กองทุนมิไดรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนเปนลบหรือนอย
กวาอัตราผลตอบแทนท่ีกําหนดเปนตัวชี้วัดได โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนต้ังแต 3 ปข้ึนไป 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพนิิจของผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2565

	 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�งลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภ�ย
ใต้ก�รจัดก�รบริษัทจัดก�รเดียวกัน	(cascade	 investment)	โดย	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2565	
มีสัดส่วนก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	ประม�ณร้อยละ	98.3	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2565	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
ตร�ส�รทุน	 ในอัตร�ร้อยละ	30.20	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	 เทียบกับสัดส่วน
ประม�ณร้อยละ	28.26ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2564	และกองทุนลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทตร�ส�รหนี้	 ในอัตร�ร้อยละ	 65.65	 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุน
ทั้งหมด	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2565		เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	68.10	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ	ณ	วันที่31		มีน�คม	2564	ทั้งนี้	มีก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้สถ�บันก�รเงิน	ณ	
วันที่	 31	 มีน�คม	 2565	 คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	 4.16	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	4.2	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2564	

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	6	เดอืนย้อนหลงั	และผลตอบแทน
จ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี	 31	 มีน�คม	 2565	 อยู่ที่ร้อยละ	 -1.43	 และ	
1.26	ต�มลำ�ดบัขณะทีก่องทนุใช้อตัร�ผลตอบแทนร้อยละ	3	 ต่อปีเป็นตวัชีว้ดั	ซึง่คำ�นวณเป็นผล
ตอบแทนในช่วงระยะเวล�	 6	 เดือนย้อนหลัง	 และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้ง
กองทนุอยูท่ี	่ร้อยละ	1.48	และร้อยละ	3.00	ต�มลำ�ดบั		

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
Fund Performance of K FIT Allocation S Fund

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

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

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.593.342.47-1.660.96
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.002.993.002.990.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 2.836.251.751.881.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.120.120.120.120.12
*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 มีนาคม 2565/Performance as of 31 Mar 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*04/10/2017

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.261.56-0.21-1.43-1.92-1.92
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.003.003.001.480.740.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 3.634.283.434.124.654.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.120.120.120.120.120.12

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 S
Fund Performance of K FIT Allocation S Fund

  ตัวชี้วัด
   กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ท้ังตราสารทุน ตราสารหน้ี ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้มีผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีคาดหวังท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาด ซ่ึงบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ 
กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด
 
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตัวช้ีวัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวช้ีวัดของกองทุนท่ีเกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
ซ่ึงกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ท้ังน้ี มูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า
หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป็นตัวช้ีวัดได้ 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 3% 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 S
Fund Performance of K FIT Allocation S Fund

  ตัวชี้วัด
   กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ท้ังตราสารทุน ตราสารหน้ี ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้มีผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีคาดหวังท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาด ซ่ึงบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ 
กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด
 
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตัวช้ีวัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวช้ีวัดของกองทุนท่ีเกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
ซ่ึงกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ท้ังน้ี มูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า
หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป็นตัวช้ีวัดได้ 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 3% 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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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีน�คม 2564

*	 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								

ซึ่งบริษัทจัดก�รได้จัดทำ�แบบจำ�ลองก�รลงทุนย้อนหลัง	 5	 ปี	 โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้�ลงทุนอ�จมีค่�สหสัมพันธ์													

(Correlation)	 ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ	 ทำ�ให้ก�รเคลื่อนไหวของร�ค�สินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ	 กองทุนจึงใช้อัตร�													

ผลตอบแทนร้อยละ	3	ต่อปีเป็นตัวชี้วัด

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

ลงทุนย้อนหลัง	5	ปี	ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่�ว	ทั้งนี้	มูลค่�ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภ�วะตล�ดในขณะ

นั้น	ดังนั้น	ผู้ลงทุนอ�จได้รับผลตอบแทนน้อยกว่�	หรือม�กกว่�อัตร�ผลตอบแทนที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดได้โดยระยะเวล�ลงทุนที่เหม�ะสม

คือลงทุนตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ฟิต	แอลโลเคชั่น	S

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

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 46,761,916.48	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 2,654,859.71	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 	1,085.03	
รวมสินทรัพย	์ 49,417,861.22	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 590,927.07	
	 จ�กค่�ธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 	2,954.39	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 34,887.33	
หนี้สินอื่น	 	 136.41	
รวมหนี้สิน		 628,905.20	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 	48,788,956.02	
 สินทรัพย์สุทธิ	 	
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 46,110,566.29	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 	2,409,632.87	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	268,756.86	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 48,788,956.02	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.5808	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 4,611,056.6288	



  7    

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565 
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	 135.60		 1,533.88	 		3.28	
		 	 	 เค	ไชน่�	หุ้นทุน-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 	123.73		 853.79	 		1.83	
		 	 	 เค	หุ้นทุน	 105.18		 1,776.95	 		3.80	
		 	 	 เค	ยูโรเปียน	หุ้นทุน	 100.92		 1,358.53	 		2.91	
		 	 	 เค	โกลบอล	อินฟร�สตรัคเจอร์	หุ้นทุน	 137.58		 1,478.67	 		3.16	
		 	 	 เค	โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้	หุ้นทุน-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 109.36		 1,108.90	 		2.37	
		 	 	 เค	อินเดีย	หุ้นทุน	 122.92		 1,444.02	 		3.09	
		 	 	 เค	ญี่ปุ่น	หุ้นทุน	 206.79		 2,112.68	 		4.52	
		 	 	 เค	หุ้นยูเอส	พ�สซีฟ	 32.04		 334.65	 		0.72	
		 	 	 เค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 	21.15		 401.10	 		0.86	
   กองทุนเปิดตร�ส�รหนี ้    
	 	 	 	 เค	หุ้นกู้	ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	 85.76		 1,562.22	 		3.34	
		 	 	 เค	ตร�ส�รหนี้	ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	 120.47		 1,554.73	 		3.32	
		 	 	 เค	เอสเอฟ	พลัส	 2,547.11		 27,479.52	 		58.76	
		 	 	 เค	โกลบอล	บอนด์	 146.08		 1,434.03	 		3.07	
   กองทุนเปิดอื่นๆ    
	 	 	 	 เค	โกลด์-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 189.18		 2,328.24	 		4.98	
รวมกองทุนเปิด	 	 46,761.92	 		100.00	
รวมหน่วยลงทุน	 	 46,761.92	 		100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 47,160,895.52 บ�ท)  46,761.92 100.00
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2565 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้
					ร�ยได้เงินปันผล	 236,101.40	
					ร�ยได้ดอกเบี้ย	 2,036.23	
										รวมร�ยได้	 238,137.63	
ค่�ใช้จ่�ย  
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 7,937.94	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 5,179.11	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 10,358.13	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 29,917.52	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 16,951.62	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 70,344.32	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 167,793.31	
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(162,120.95)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(744,077.00)
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (906,197.95)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ (738,404.64)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 305.44	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ (738,710.08)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 49,417,861.22	 101.29

 หน่วยลงทุน   

	 	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 46,761,916.48	 95.85

 เงินฝ�ก 	 2,655,944.74	 5.44

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (628,905.20)	 (1.29)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  48,788,956.02 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน  (PTR) : 23.68%  
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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	 	 2,655,944.74	 5.44
	 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)	 	 2,079,728.27
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 576,216.47

                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		  
  



กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S

12  

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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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 7.94 0.02

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 5.18 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 10.36 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 29.92 0.06

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 6.74 0.01

ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 7.08 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 3.43 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 70.65 0.14

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

หนา้ที  / KFITS

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

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

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2565

	 	 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-




