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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟต แอลโลเคชั่น L
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มีนาคม 2562  



กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L”    
(K FIT Allocation L Fund : K-FITL) เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการ
ลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562
 KAsset  ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท  และเราถือเป็นภารกิจ 
อนัสำาคัญยิง่    ทีจ่ะบรหิารจดัการกองทุนใหมี้ผลการดำาเนินงานทีด่บีนความเสีย่งทีย่อมรบัได ้    ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที ่
ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 
(K FIT Allocation L Fund : K-FITL)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมผสม ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) แบบไม่
กำาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ไม่กำาหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 4 ตุลาคม 2560 
จำานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งใน
และต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน 
ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนใดกองทุนหน่ึงไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวม
ต้นทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจัดการบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment)
 นอกเหนือจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืม     
หลักทรัพย์ หน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพบรหิารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่ากว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated )ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. สำาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
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นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล   

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย     
-    ซื้อผ่านบลจ.กสิกรไทย     0.50
-    ซื้อผ่านช่องทาง Digital     ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  
-    อายุการถือครองหน่วยลงทุน ตำ่ากว่า 3 ปี     0.50 
-    อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี   ไม่มี

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.04

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งต่อไป 500.00   บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการขายคืน 500.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่า 500.00 บาท     
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 - 31 มีน�คม 2562 

 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ 
ต้ังแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำาหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง 
(circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีสัดส่วน
การลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 97.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้� 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
ตราสารทุน ในอัตราร้อยละ 77.68 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด 77.68 เทียบกับ
สัดส่วนประมาณร้อยละ 77.68 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 และ
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ ในอัตราร้อยละ 19.50 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ที่ลงทุนทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 
กันยายน 2561 ทั้งนี้ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน ณ วันที่ 29 มีนาคม 
2562 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.83 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบ
กับประมาณร้อยละ 2.67 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน  
 กกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน และผลตอบแทนจาก
การดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 อยู่ที่ 5.99% และ 0.50% ตาม
ลำาดับขณะที่กองทุนใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด ซึ่งคำานวณเป็นผลตอบแทน
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน และผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ ร้อยละ 
1.71 และร้อยละ 7.37 ตามลำาดับ

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L

(1) ผลการดำาเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

  หน่วย : % ต่อปี

 ปี  2560*S 2561 

 ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.89 -7.62

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด  1.79 7.35

  ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนินงาน 2.95 7.33

  ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 0.30 0.29

 *S ผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำาการสุดท้ายของปีปฏิทิน

(2) ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

หน่วย : %

 
ตั้งแต่

   
1 ปี

 ตั้งแต่  
 

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี)
 จัดตั้ง 

     (ต่อปี)

 ผลตอบแทนกองทุนรวม 5.99 5.99 -1.90 -2.45 0.50

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.71 1.71 3.48 7.24 7.37

 ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนินงาน (% ต่อปี) 4.98 4.98 7.96 7.28 6.50

 ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)  0.27 0.27 0.27 0.28 0.29
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 ร้อยละ

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 
 เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 29 มีน�คม 2562

*  ตัวชี้วัด
 กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะ

มีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้มีผลตอบแทนและความเส่ียงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการ
ได้จัดทำาแบบจำาลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียง
ศูนย์หรือติดลบ ทำาให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็น
ตัวชี้วัด

 อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวช้ีวัดข้างต้น เป็นเพียงการกำาหนดตัวช้ีวัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำาแบบจำาลองการลงทุน
ย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งน้ี มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น    
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำาหนดเป็นตัวชี้วัดได้

 โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 ผลการดำาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำาเนินงานในอนาคต
 เอกสารการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน

 

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2562             
       บ�ท 
        สินทรัพย ์ 
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 124,464,216.80
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 127,389,824.72) 
เงินฝากธนาคาร 3,877,555.67
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 979.50
รวมสินทรัพย ์ 128,342,751.97
  หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 244,381.81
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,124.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,050.80
หนี้สินอื่น  352.30 
รวมหนี้สิน  255,909.85
สินทรัพย์สุทธ ิ 128,086,842.12
  สินทรัพย์สุทธ ิ   
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน  
 หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย  12,714,249.7456 หน่วย  127,142,497.46
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 
กำ�ไรสะสม 
  ยังไม่ได้จัดสรร (1,275,524.53)
 บัญชีปรับสมดุล 2,219,869.19
สินทรัพย์สุทธ ิ 128,086,842.12

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท) 10.0742
 (ปี 2562 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 12,714,249.7456 หน่วย)
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หน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด
       บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด 
   เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน   2,882.93 31,697.20  25.47 
   เค หุ้นทุน   2,327.16 41,341.21  33.22 
   เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน   852.60 8,817.63  7.08 
   เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน   1,840.07 17,641.53  14.17 
   เค ตราสารหนี้   1,735.99 21,398.03  17.19 
   เค เอสเอฟ พลัส   341.68 3,568.61  2.87 
 รวมกองทุนเปิด    124,464.21 100.00
รวมหน่วยลงทุน     124,464.21 100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 127,389,824.72 บ�ท)   124,464.21 100.00

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม  
    จำ�นวนหน่วย/ มูลค่�ยุติธรรม %   
    (,000) บ�ท (,000) เงินลงทุน
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 กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L  
 งบกำ�ไรข�ดทุน    

 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2562

                                                         บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน  

  รายได้ดอกเบี้ย 2,054.82

  รายได้จากเงินปันผล 494,408.05

  รวมรายได้  496,462.87 

ค่�ใช้จ่�ย 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 19,911.37

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12,763.78

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 25,527.55

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 26,048.66

  รวมค่าใช้จ่าย 84,251.36

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 412,211.51

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน    

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (355,315.18)

 กำาไร  (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (1,992,266.46)

  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (2,347,581.64)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน (1,935,370.13)

กำาไรสะสมต้นป ี 659,845.60

 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน (1,935,370.13)

กำาไรสะสมปลายปี  (1,275,524.53)
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        ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีน�คม 2562 

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     128,342,751.97 100.20
 หน่วยลงทุน
  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 124,464,216.80 97.17
 เงินฝ�ก   3,878,535.17 3.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (255,909.85) (0.20)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ     128,086,842.12   บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 7.45%% 
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

   กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   0.00  0.00    
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   3,878,535.17 3.03
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน   
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ   0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 0.00 0.00
 ตำ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ   0.00 0.00
    กำากับตลาดทุนที่ ทน.87/2558   
   
   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก

หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       
    อันดับ อันดับ 
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  244,002.61
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A A+  3,634,532.56

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเช่ือถือนี้ จะมอบให้สำาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ      
น่าเชื่อถือที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับที่
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความ   
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า    
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย

AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่ง
กำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระ
ทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้โดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลาของตราสาร
ทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-“ อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดง
ถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ ”AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะ
ยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตำ่าสุด 
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย
ดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ 
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มีความเสี่ยงในระดับตำ่า บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน   
เกณฑ์สงู แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอืน่ๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและ              
คืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
 อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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 แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม  
 ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561  ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2562

         ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน ร้อยละของมูลค่�
                     (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท) ทรัพย์สินสุทธิ

  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 19.91 0.02

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 12.76 0.01 

 ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 25.53 0.02

 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี

 ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  17.76 0.01

  (NAV Announcement Expense)

 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี

  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย    ไม่มี  ไม่มี

 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 8.29 0.01

 รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 84.25 0.07

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่ 1 ตุล�คม 2561 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2562

 1. บลจ.กสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com   

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

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

  -ไม่มี-

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

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





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นL(K-FITL)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่4ตลุาคม2560
ถงึวนัที่30กนัยายน2561
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รายงานประจำปี
ณ 30 กันยายน 2561  



กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นL
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมที่ ไม่กำหนดอัตราส่วนการลงทุน และลงทุนแบบ  
  มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
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 2560 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วน  
การลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investLent) และ  
ห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการบริษัทจัดการเดียวกัน 
(cascade investLent) 
 นอกเหนือจากการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืม  
หลักทรัพย์หน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio LanageLent) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-InvestLent Grade) และที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated)ได้ และอาจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง



หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการจะไม่นับรวมช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมใน
อัตราส่วนข้างต้น ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
 อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบ
หรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุน  
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย      
 
 



1

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
   ปี 2560/2561 
   วันที่ 4 ตุลาคม 2560 
   (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 111,321,269.30 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2691 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท) 659,845.60 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.2691 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* 2.69 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 7.40 
 
* ใชข้อ้มลูวนัทำการสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัช ี
** ตวัชีว้ดั 
  กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี ้ 

ซึง่ผูจ้ดัการกองทนุจะมกีารปรบัสดัสว่นการลงทนุในสนิทรพัยต์า่งๆ เพือ่ใหม้ผีลตอบแทนและความเสีย่งทีค่าดหวงัทีเ่หมาะสม
กบัสภาวะตลาด ซึง่บรษิทัจดัการไดจ้ดัทำแบบจำลองการลงทนุยอ้นหลงั 5 ป ี โดยหลกัทรพัย ์ หรอืทรพัยส์นิทีก่องทนุเขา้ลงทนุ
อาจมีค่าสหสัมพันธ ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกัน  
ในทกุขณะกองทนุจงึใชอ้ตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปเีปน็ตวัชีว้ดั 

  อยา่งไรกต็าม อตัราผลตอบแทนที่ใชเ้ปน็ตวัชีว้ดัขา้งตน้ เปน็เพยีงการกำหนดตวัชีว้ดัของกองทนุทีเ่กดิจากการจดัทำแบบ
จำลองการลงทนุยอ้นหลงั 5 ป ีซึง่กองทนุมไิดร้บัประกนัผลตอบแทนดงักลา่ว ทัง้นี ้มลูคา่ของทรพัยส์นิทีก่องทนุลงทนุขึน้อยูก่บั
สภาวะตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจไดร้บัผลตอบแทนนอ้ยกวา่หรอืมากกวา่อตัราผลตอบแทนทีก่ำหนดเปน็ตวัชีว้ดัได ้
โดยระยะเวลาลงทนุทีเ่หมาะสมคอืลงทนุตัง้แต ่3 ปขีึน้ไป  
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รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นL
รอบระยะเวลา4ตุลาคม2560-30กันยายน2561

 
ภาวะตลาด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดทั่วโลกโดยรวมยังเติบโตได้ดี แต่ชะลอตัว
ลงจากรอบปีบัญชีก่อน โดยเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 โดย ILF คาดว่าเศรษฐกิจ
โลกในปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.3 และ 2.6 ในไตรมาสที่ 
3-4 ของปี 2560 ตามลำดับ และร้อยละ 2.8 และ 2.9 ในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 ในขณะที่
อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 4 ซึ่งจัดว่าอยู่ ในภาวะ  
การจ้างงานเต็มที่แล้ว (Full ELployLent) ในระหว่างปี 2560 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมด 3 ครั้ง และ อีก 2 ครั้งในปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ถึง  
ร้อยละ 2.00 และคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2562 การดำเนินนโยบาย  
ด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ถึงแม้ว่าจะทำให้เกิด
ข้อกังขาและความไม่แน่นอนขึ้นอย่างมาก หากแต่การผ่านกฎหมายลดฐานภาษีทั้งภาษีรายได้ส่วน
บุคคล และรายได้บริษัทเอกชนส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น 18.7% ในปี 2560 
 ขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปโดยรวมยังคงฟื้นตัวดีต่อเนื่อง เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ  
เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PLI) พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงในเดือนถัดมา แต่ยังอยู่ในระดับขยายตัวของภาคการผลิต อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมา
แตะ 2% ตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรง เนื่องมาจาก
การจ้างงานที่ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ โดยความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่ จากการจัดตั้งรัฐบาลร่วมของประเทศอิตาลี และ
นโยบาย Brexit ที่ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทาง
ธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านยูโร
ต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายจนถึงกลางปี 2562 หรือหลังจากนั้น 
 ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยายตัว
ติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP)  
ในไตรมาส 1 ปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปัจจัย
หลักอย่างการบริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะซบเซา ดังจะเห็นได้จากยอดค้าปลีกที่
ชะลอตัวตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2561 โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นนับเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกเติบโตเพียงร้อยละ 0.5 ในไตรมาสดังกล่าว
หลังจากเติบโตได้ดี ในช่วงปลายปี 2560 เป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการค้าโลก  
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ถึงแม้ค่าแรงในญี่ปุ่นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่มากกว่าในปีก่อนหน้าที่
ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่ในระดับต่ำและยังคงห่างไกล
จากเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ภายในปี 
2562 โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 BOJ ได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนดเวลา
สำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแต่ยังคงเป้าหมายระดับเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ไว้ หลังจากที่เคย
ขยายกำหนดเวลามาแล้วก่อนหน้า โดยอัตราเงินเฟ้อที่ BOJ ใช้เป็นเกณฑ์นั้นยังคงอยู่ในระดับ
ประมาณ 0.5% เท่านั้น 
 ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาขึ้นจากระดับ 1,673.16 จุด ในช่วงต้นของรอบปี
บัญชี จนทำสถิติปิดสูงสุดที่ระดับ 1,838.96 จุดในช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 ก่อนที่จะมี  
การปรับตัวลดลงต่ำสุด ณ ระดับ 1,595.58 จุด ก่อนที่ดัชนีจะมีการฟื้นตัวในช่วงสามเดือนหลังของ
รอบปีบัญชีกองทุน จนปิดที่ระดับ 1,756.41 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายนคิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีตลาดหุ้นไทย 83.25 จุด หรือร้อยละ 4.98 สำหรับรอบปีบัญชี 
 สำหรับภาวะตลาดตราสารหนี้นักลงทุนยังคงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ  
ความแตกต่างทางด้านนโยบายทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ และยังคงให้
ความสำคัญไปที่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ โดย
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ 
นอกจากนี้เงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่โดยรวมอ่อนค่าลงอย่าง
มีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกลดสถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุน
ไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
สัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ  
กองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle 
investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการบริษัท
จัดการเดียวกัน (cascade investment) โดย ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 กองทุนมีการลงทุนใน
กองทุนมีการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ร้อยละ 19.66 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
ร้อยละ 77.68 ในกองทุนประเภทตราสารทุนและร้อยละ 2.66 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงิน
ฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน 



4

กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นL

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ไม่มี เนื่องจากกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 อยู่ที่ ร้อยละ -0.57 และ 2.69 ตามลำดับ ในขณะที่กองทุน
ใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนที่ร้อยละ 3.63 และ 7.40 
ในรอบระยะเวลา 6 เดือนและนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า  
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 4.71 นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน 
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2560*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.89 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 1.79 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 2.98 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 0.31 
 
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.19 3.11 -0.57 2.69 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 5.51 1.77 3.63 7.40 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 6.23 6.76 6.57 5.62 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 0.29 0.29 0.30 0.30   
** ตัวชี้วัด 
  กองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุน  

จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการ  
ได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี โดยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์
หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นตัวชี้วัด  
 อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุน  
ย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น 
ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 
3 ปีขึ้นไป  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึงวันที่30กันยายน2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 19.04 0.02 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 9.80 0.01 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 19.61 0.02 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 13.76 0.02 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 5.75 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 67.96 0.08

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2560ถึงวันที่30กันยายน2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 31.81 0.04 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 15.06 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 30.12 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 27.24 0.04 
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee) 5.29 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 2.92 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 112.44 0.15

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นL
ข้อมูลณวันที่30กันยายน2561

 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด
 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  111,410,872.96 100.08 
หน่วยลงทุน
 ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  108,354,034.37 97.33  
เงินฝาก     3,056,838.59 2.75  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (89.603.66) (0.08)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  111,321,269.30 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) :41.02%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  3,056,838.59 2.75 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 
 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investLent grade)  
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investLent grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ  0.00 0.00 
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  317,950.80 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A A+  2,738,887.79 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม(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 
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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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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคฟิตแอลโลเคชั่นL
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่4ตุลาคม2560ถึงวันที่30กันยายน2561

 
1. บลจ.กสิกรไทย  

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

 

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

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. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย 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. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




