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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ฟต แอลโลเคชั่น S
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2564



กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2563 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2564

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	2563	ถึงวันท่ี	31	มีน�คม	2564
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่�น	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 
(K FIT Allocation S Fund : K-FITS) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมที่ไม่ก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน 
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
 • กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้ บลจ. เดียวกัน  
 • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก ำหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 ตุลำคม 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลำคม ถึง 30 กันยำยน 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลำยทำง) ทั้งในและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 2 
กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน
ปลำยทำงดังกล่ำวมีนโยบำยลงทุนทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตำมที่
กฎหมำย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนได้ตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ำมกองทุนรวมปลำยทำงลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทำง (circle 
investment) และห้ำมกองทุนรวมปลำยทำงลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรบริษัทจัดกำรเดียวกัน 
(cascade investment)  
 

นอกเหนือจำกกำรลงทุนข้ำงต้น กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำก ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ หน่วย CIS หน่วย 
infra และหน่วย property สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำม
น่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
(Unrated )ได้ และอำจลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำงตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนจะป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุน 
 

ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำร
จะไม่นับรวมช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมในอัตรำส่วนข้ำงต้น  ทั้งนี้ โดยต้อง
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ 
 

อย่ำงไรก็ตำม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอำจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อย
กว่ำอัตรำผลตอบแทนที่ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลำลงทุนที่เหมำะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ไมจ่่ำยเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2563 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2564

	 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	2563	
มีสัดส่วนก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	ประม�ณร้อยละ	96.36	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2564	กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
ตร�ส�รทุน	 ในอัตร�ร้อยละ	28.26	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนทั้งหมด	 เทียบกับสัดส่วน
ประม�ณร้อยละ	28.91	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2563	และกองทุนลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทตร�ส�รหนี้	 ในอัตร�ร้อยละ	 68.10	 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิที่ลงทุน
ทั้งหมด	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	64.97	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	31		มีน�คม	
2563	ทั้งนี้	มีก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหน้ีสถ�บันก�รเงิน	ณ	วันที่	 31	มีน�คม	2564	
คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	 4.2	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เปรียบเทียบกับ
ประม�ณร้อยละ	5.12	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2563	

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	6	เดอืนย้อนหลงั	และผลตอบแทน
จ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี	 31	 มีน�คม	 2564	 อยู่ที่ร้อยละ	 3.81	 และ	
1.69	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



กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S

4  

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

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.342.47-1.660.96
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.993.002.990.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 6.251.751.881.05
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.120.120.120.12
*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 2564/Performance as of 31 Mar 2021

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 1.691.4810.223.810.820.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.003.002.991.480.740.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 3.693.954.413.112.692.69
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 0.120.120.130.130.130.13

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 2564
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 29,362,694.57
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2564	เท่�กับ	29,139,369.54)	 	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 1,279,190.65
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	 	
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 823.65
	 เงินปันผลค้�งรับ	 9,432.58
	 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 7,054.06
รวมสินทรัพย	์ 30,659,195.51
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 153,879.53
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 539.99
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 33,554.79
หนี้สินอื่น	 	 95.27
รวมหนี้สิน 	 188,069.58
สินทรัพย์สุทธ	ิ 30,471,125.93
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน  
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	2,873,911.1605	หน่วย		 28,739,111.61
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	
กำ�ไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 571,106.98
	 บัญชีปรับสมดุล	 1,160,907.34
สินทรัพย์สุทธ	ิ 30,471,125.93
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)	 10.6026
	 (ปี	2564	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	2,873,911.1605	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2564 
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	 49.94		 581.15	 	1.98	
		 	 	 เค	ไชน่�	หุ้นทุน-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 40.76		 435.01	 	1.48	
		 	 	 เค	หุ้นทุน	 	119.73		 1,999.78	 	6.81	
		 	 	 เค	ยูโรเปียน	หุ้นทุน	 38.35		 531.50	 	1.81	
		 	 	 เค	โกลบอล	บอนด์	 92.27		 925.94	 	3.15	
		 	 	 เค	โกลบอล	อินฟร�สตรัคเจอร์	หุ้นทุน	 89.14		 925.10	 	3.15	
		 	 	 เค	โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้	หุ้นทุน-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 64.40		 607.65	 	2.07	
		 	 	 เค	อินเดีย	หุ้นทุน	 	21.22		 235.28	 	0.80	
		 	 	 เค	ญี่ปุ่น	หุ้นทุน	 37.73		 415.15	 	1.41	
		 	 	 เค	ยูเอสเอ	หุ้นทุน-A	ชนิดสะสมมูลค่�	 18.68		 477.87	 	1.63	
   กองทุนเปิดตร�ส�รหนี ้    
	 	 	 	 เค	ตร�ส�รหนี้	 	349.80		 4,498.31	 	15.32	
		 	 	 เค	เอสเอฟ	พลัส	 1,511.70		 16,252.70	 	55.35
   กองทุนเปิดอื่นๆ
	 	 	 	 เค	โกลด์-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 143.16		 1,477.26	 	5.03	
 รวมกองทุนเปิด	 	 29,362.69	 	100.00	
รวมหน่วยลงทุน	 	 29,362.69	 	100.00	
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กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2563 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2564 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
				ร�ยได้เงินปันผล	 77,682.53	
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 1,205.08	
	 	 รวมร�ยได้	 78,887.61	
ค่�ใช้จ่�ย   
	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 6,819.60	
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 1,862.93	
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 3,725.94	
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 29,917.53	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 14,807.55	
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 57,133.55	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 21,754.06	
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 288,204.99	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 154,430.81	
	 	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 442,635.80	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 464,389.86	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 180.77	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 464,209.09	
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีน�คม 2564

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

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 30,642,708.87	 100.56

 หน่วยลงทุน

	 	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ		 29,362,694.57	 96.36

 เงินฝ�ก  1,280,014.30	 4.20

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		 (171,582.94)	 (0.56)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  30,471,125.93 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 36.12%
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

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

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 1,280,014.30	 4.20
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 1,231,280.26
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 48,734.04

                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		  
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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) 6.82 0.04

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1.86 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 3.73 0.02

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 29.92 0.17

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 3.27 0.02

ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 4.77 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 6.32 0.04

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 0.63 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 57.31 0.33

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

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 2563 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2564

	 	 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-




