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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
         กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 
 
  บริษัทขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอส
เซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นอย่างสูงท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน  
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
 

                                                                                                                            
                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

กองทุนรวม   

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2562) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง 
3 ปี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KT-MAB-A 15 พ.ค.2561 9.9297 10.31% 1.07% -0.04% 7.70% N/A N/A N/A -0.48%
Benchmark - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 5.32% 4.61% 5.17% 6.37% N/A N/A N/A 6.58% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ Benchmark = ไม่มีดัชนีช้ีวัด เน่ืองจากกองทุน Architas Multi-Asset Balanced (กองทุนหลัก) ไม่มีตวัช้ีวัด โดยไม่ได้มกีารจัดการโดยอ้างองิกับดัชนี
ทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงานดงักลา่วได ้เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรยีบเทียบท่ีกองทุนใน
ต่างประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 

 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
KT-MAB-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.98% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.83% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Multi-Asset Balanced (กองทุนหลัก) ไม่มีตัวชี้วัด โดยไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิง
กับดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  755.70   0.58  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  20.99   0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  25.87   0.02  

ค่าสอบบัญช ี  25.14   0.02  

ค่าโฆษณาประกาศ NAV  1,013.56   0.78  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  36.36   0.03  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  1,877.62   1.45  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
 ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
รายละเอียดการลงทุน KT-MAB  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ      137,792,232.26 94.67 
 หน่วยลงทุนของกองทุน Architas Multi-Asset Balanced                                           137,792,232.26       94.67  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา 
             -   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
             -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
             -   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         
             -   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
             -   ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
 กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา 4,145,667.53 2.85 
 อื่นๆ   3,610,167.84 2.48 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                4,101,353.67         2.82 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                                                   3,585,129.39         2.46 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                       -4,076,315.22        -2.80 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 145,548,067.63 100.00 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
กลุ่มของตราสาร       มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของกองทุน Architas 
Multi-Asset Balanced 

Architas Multi-Manager Europe Limited 137,792,232.26
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน (ต่อ) 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.65% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโนม้อันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย  

   BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   



 

P a g e  10 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-MAB 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกดิข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 142,975,941.96  บาท) 137,792,232.26
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,739,050.38
ลูกหน้ี
     จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 620,849.73
     จากการขายหน่วยลงทุน 1,118,902.48
     ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 155,901.16
    ปรับมูลค่าเงินท่ีต้องจ่ายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,197,446.84
รวมสินทรัพย์ 149,624,382.85

หน้ีสิน
เจ้าหนี้
     จากการซ้ือเงินลงทุน 2,495,861.19
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 232,513.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,347,940.15
หนี้สินรวม 4,076,315.22

สินทรัพย์สุทธิ 145,548,067.63

สินทรัพย์สุทธิ  :
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 146,362,441.50
กําไรสะสม 1,820,069.37      
บัญชีปรับสมดุลย์ (2,634,443.24)
สินทรัพย์สุทธิ 145,548,067.63

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 14,636,244.1466
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.9443

กองทุนเปิดเค แทม มัลติ แมเนเจอร์  แอสเซ็ท บาลานซ์  ฟันด์
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ตุลาค ม 2562
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(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบ้ีย 1,472,575.91
รายได้ท้ังส้ิน 1,472,575.91
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 755,702.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 20,991.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 25,873.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 25,136.98
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 1,049,917.13
ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 1,877,622.23
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (405,046.32)

รายการ กําไรหรือข าดทุนสุทธิ จากเงินลงทุน
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน - จากเงินลงทุน 16,520.02         
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน - จากอัตราแลกเปล่ียน (62,255.44)        
     รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากอัตราแลกเปล่ียน (6,599,761.74)    
     รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากเงินลงทุน 7,564,831.52
     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม่เกิดข้ึน 919,334.36       

การ เพ่ิมขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน 514,288.04

กองทุนเปิดเค แทม มัลติ แมเนเจอร์  แอสเซ็ท บาลานซ์  ฟันด์
งบกําไรข าดทุน

สําหรับปีรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาค ม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาค ม 2562
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มูลค่ าท่ีตราไว้/
จํานวนหน่วย

ราค าทุน
ดอกเบ้ีย / 
เ งินปันผล
ค้ างรับ

มูลค่ ายุติธ ร รม
อัตราส่วน
ของมูลค่ า
ยุติธ ร รม

ตราสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะ ซ้ื อหน่วยลงทุน
   หน่วยลงทุน
      ARCHITAS (ARCHITAS)
         ARMARRID - Architas Multi-Asset Balanced Fund 42,656.54 142,975,941.96 0.00 137,792,232.26 100.00%
      รวม ARCHITAS (ARCHITAS) 42,656.54 142,975,941.96 0.00 137,792,232.26 100.00%
   รวม หน่วยลงทุน 42,656.54 142,975,941.96 0.00 137,792,232.26 100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีจะ ซ้ื อหน่วยลงทุน 42,656.54 142,975,941.96 0.00 137,792,232.26 100.00%
รวมเงินลงทุน 42,656.54 142,975,941.96 0.00 137,792,232.26 100.00%

กองทุนเปิดเค แทม มัลติ แมเนเจอร์  แอสเซ็ท บาลานซ์  ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ตุลาค ม 2562
จัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด  (มหาชน)
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 
 
1. สภาพตลาดในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ผ่านหน่วย
ลงทุนของกองทุน Architas Multi - Asset Balanced (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท้ังนี้ กองทุนรวมหลักมีนโยบายท่ีจะถือครองทรัพย์สินสุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 100% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหา
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน Architas Multi - Asset Balanced ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2562 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 จาก 104.63 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มาอยู่ที่ระดับ 107.03 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เศรษฐกิจโลกในภาพรวมอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัว โดย IMF ได้ปรับประมาณ GDP ของปี 
2562 จาก 3.2% มาอยู่ที่ 3.0% และของปี 2563 จาก 3.5% มาอยู่ที่ 3.4% จากสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่อ่อนแอลง และความ
เสี่ยงจากปัญหาทางการเมืองและการค้า ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มหันกลับมาใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอีก
ครั้ง ทั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 รอบ รวม 0.50 bps ในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือน
กันยายน 2562 พร้อมกับประกาศเพิ่มขนาดงบดุลอีกครั้งในขณะที่ ECB ได้ออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินผ่านการลด
อัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 จาก 0.1% เป็น -0.5% เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% และได้กลับมา
ดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อีกครั้ง ด้วยการออกมาตรการซ้ือสินทรัพย์ หรือ Asset Purchase Program (APP) ท่ีเริ่ม
ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ด้านธนาคารกลางของจีน ได้ปรับลดอัตรากันสำรอง หรือ Reserve Requirement Rate (RRR) เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบการเงินภายในประเทศ 

ตลาดหุ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ต้องเผชิญแรงขายทำกำไรและความผันผวนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง 
หลังการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ และยังมีโอกาสที่ปัญหาจะบานปลายมากขึ้น อีกทั้งข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศก็บ่งชี้ว่า การค้าระหว่างประเทศมีทิศทางท่ีแย่ลง จากผลพวงของปัญหาสงครามการค้าท่ียืดเย้ือมานาน ตลาดจึง
ต้องรับข่าวสารในทางลบสลับกับปัจจัยเชิงบวกจากสภาพคล่องจากมาตรการทางการเงิน และการคลัง ท่ีคาดว่าจะเข้ามาช่วยหนุนราคา
สินทรัพย์เสี่ยงในระยะยาว ก่อให้เกิดแรงซื้อขายระยะสั้นจำนวนมากที่สร้างความผันผวนสูงให้กับทั้งตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้
โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เช่น ข่าวมาตรการทางภาษีและมาตรการกีดกันในเชิงการค้าระหว่างบริษัทจีน หรือบริษัท
สหรัฐฯ หรือ การเกิด inverted yield curve ของสหรัฐฯ ท่ีตลาดมองว่าอาจเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่สภาวะถดถอย
ได้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งตลาดตอบรับต่อความผันผวนเหล่านี้ด้วยการถือครองทรัพย์สินปลอดภัยอย่างทองคำมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง
เวลาดังกล่าว เงินสกุลบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 5.66 จาก 31.95 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 มาอยู่ท่ีระดับ 30.14 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผ่านการเปิดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (Forward) โดยทั่วไป ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนเมื่อมี
การแปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุนในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท ทั้งนี้ การเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงมีความสำคัญ 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีผู้ลงทุนคาดว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท 
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2. สำหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 ในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะนำเงินของกองทุนไปลงในหน่วยลงทุนของ 
Architas Multi - Asset Balanced ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุนจะทำ
การกันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุน เนื่องจากต้องการให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสะท้อนผลตอบแทนของกองทุน
รวมหลักมากที่สุด โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุน Architas Multi - Asset Balanced อยู่ร้อยละ 98.66 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอื่นๆ อีกร้อยละ 1.34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
Architas Multi - Asset Balanced ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.32 เป็นร้อยละ 98.66 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ โดยมีสัดส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนลดลงจากร้อยละ 1.68 เป็นร้อยละ 1.34 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
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 รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 28 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   * 29 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 30 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 33 นายเสรี  ระบิลทศพร    
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 34 นายกานต์  ลชิตากุล   
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 35 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 36 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
10 นายธวัช อยู่ยอด 37 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 38 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
12 นายลวรณ แสงสนิท 39 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 
14 นายธนธัช หงษ์คู 41 นางสุณี  แนวพานิช 
15 นางรุ่ง มัลลิกะมาส 42 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
16 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 43 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
17 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
18 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 45 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
19 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 46 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
20 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 47 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
21 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    48 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
22 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  49 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
23 นางแสงจันทร์  ลี 50 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 51 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
25 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   52 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
26 นายไพรัช  มิคะเสน    53 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
27 นายสมชัย  อมรธรรม 54 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

55 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 67 นางณัฐชนัญ วังธนากร 
56 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 68 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
57 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 69 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
58 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 70 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
59 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 71 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
60 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 72 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
61 นางสาวมณีพร ดวงมณี 73 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 74 นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม 
63 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 75 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
64 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 76 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
65 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  77 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
66 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 78 นายเขมรัตน์ ทรงอยู่ 

หมายเหตุ  *เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 

หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ 

 
 

ผลประโยช น์ท่ีได้ รับ เหตุผลในการ รับผลประโยช น์
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซิต้ีแบงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 ธนาคารแห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารออมสิน ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคาร Credit Suisse International ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

 บริษัทท่ีให้ผลประโยช น์
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