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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีGB
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,424,114,923.96 บาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 142,411,492.3960 หน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 3 เมษายน 2562 
รอบระยะเวลาบัญช ี 3 เมษายน 2562 – 8 เมษายน 2563 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้อง
กับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ 
 สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่  
เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ  
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes)  
 กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้  
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

กองทรัพย์สิน และ 
(ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน 
 



นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
ทั้งจำนวนมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีGB(KFF1YGB)

(รอบระยะเวลา3เมษายน2562–8เมษายน2563) 
ภาวะตลาด
 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมา
ต่ำกว่าร้อยละ 5 และคงที่ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังการเกิดวิกฤติการณ์
ทางการเงินในปี 2547 เป็นต้นมา และนับได้ว่าเป็นระดับที่เริ่มเข้าสู่ภาวการณ์จ้างงานเต็มที่แล้ว 
(Full Employment) ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางสหรัฐจึงประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้ง
ในปี 2560 และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 4 ครั้งในปี 2561 มาสู่ระดับร้อยละ 2.25-2.5 ทั้งนี้  
แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคง
ติดตามการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตามตัวเลขจ้างงาน ตัวเลขชี้วัดอัตราเงินเฟ้อ 

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 
 วันที่ 3 เมษายน 2562 
 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
 สิ้นสุดวันที่ 8 เมษายน 2563 
 (วันเลิกกองทุน)  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)* 1,453,238,478.29 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)* 10.2045 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท) 29,123,150.22 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 
 ต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.2045 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ** 2.01 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน  (%) *** N/A  

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (7 เมษายน 2563) 
** ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 
*** ตัวชี้วัดไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง

ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 

รอข้อมูล 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีGB

เป็นต้น เพื่อให้อยู่ระดับที่เหมาะสมก่อนจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่รัดกุมขึ้นเป็นลำดับ อย่างไร
ก็ตาม มาตรการกีดกันการค้าของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ จากการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียม
ได้กดดันการลงทุนและสร้างความกังวลแก่ตลาดว่าการตอบโต้จากประเทศที่ได้รับผลกระทบอาจ
นำไปสู่สงครามการค้าและกระทบเศรษฐกิจและการลงทุนได้ ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนใน
สหรัฐรวมถึงการลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนเป็นอย่างมาก และตลาดเริ่มมีการคาด
การณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในปี 2562 นี้ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  
 ขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปหลังจากที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่องในช่วงต้นปีก็มีการชะลอตัวลงเช่นกัน 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศที่ถูกกดดันจากนโยบายกีดกันทางการค้าของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (Brexit) และการเมืองภายในประเทศอิตาลี จะเห็นได้จากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ต่างๆเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อน
จะลดลงเรื่อยมาจนเหลือ 51.4 ในเดือนธันวาคม 2561  อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาแตะ 2% 
ตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเนื่องมาจากการจ้าง
งานที่ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ อย่างไรก็ตาม 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทาง
ธนาคารกลางยุโรปยังคงมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนรวมเป็นเงิน 30,000 ล้านยูโร
ต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 และลดลงเหลือ 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยทางธนาคารกลางยุโรปคาดว่า จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายจนถึงปลายปี 2562  
 ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเติบโตที่อ่อนแอลง หลังจากมีการขยาย
ตัวติดต่อกันถึง 8 ไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ใน
ไตรมาส 1 และ 3 ของปี 2561 กลับหดตัวลงร้อยละ 0.3 และ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
โดยมีไตรมาส 2 เพียงไตรมาสเดียวที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากปัจจัยหลักอย่างการ
บริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในภาวะซบเซา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัย
ธรรมชาติหลายครั้งในปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคม ภาวะคลื่นความร้อนในเดือน
สิงหาคม พายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวในเดือนกันยายน ทำให้ยอดค้าปลีกในหลายๆเดือนชะลอตัวลง 
โดยการบริโภคภายในประเทศนั้นนับเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนการส่งออกที่เติบโตได้ดีในช่วงปลายปี 2560 ก็ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน ถึงแม้ค่าแรงในญี่ปุ่นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นการปรับขึ้น
ที่มากกว่าในปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.98 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 3  อัตราเงินเฟ้อจึงยังอยู่
ในระดับต่ำและยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ต้องการบรรลุอัตรา
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เงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ภายในปี 2562 โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 BOJ ได้
ตัดสินใจยกเลิกกำหนดเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแต่ยังคงเป้าหมายระดับเงินเฟ้อที่
ร้อยละ 2 ไว้ หลังจากที่เคยขยายกำหนดเวลามาแล้วก่อนหน้า โดยอัตราเงินเฟ้อที่ BOJ ใช้เป็น
เกณฑ์นั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% เท่านั้น  
 
ภาวะตลาดตราสารหนี้
 นักลงทุนยังคงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความแตกต่างทางด้านนโยบาย
ทางการเงินของสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ และยังคงให้ความสำคัญไปที่การปรับอัตรา  
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาด
ตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกมีการปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความ
กังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562-2563 นักลงทุนจึงเริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่การปรับ
ขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจต้องหยุดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 
ปีปรับลดจากระดับสูงสุดที่อัตราร้อยละ 3.23 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ลงมาที่อัตราร้อยละ 
2.46 ณ สิ้นรอบปีบัญชี นอกจากนี้ ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินในตลาดเกิด
ใหม่โดยรวมอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกลด
สถานะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเงินลงทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทั้งตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ เหล่านี้เป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาว 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับระดับความเสี่ยงและพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลักเงินส่วนที่เหลืออาทิ
เงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนจะนำมาลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศได้แก่เงินฝากตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนี้รวมทั้ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ต. โดยมีอายุของ
ตราสารไม่เกิน 1 ปีทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนจะป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม 
 ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 กองทุนมีสัดส่วนการถือเงินสดทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของอัตราส่วน
กองทุนทั้งหมด เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาถึง วันที่ 7 เมษายน 2563 อยู่ที่
ร้อยละ 2.01 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 - ไม่มี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีGB
 
(1)ผลการดำเนนิงานตามปปีฏทินิยอ้นหลงั หนว่ย:%ตอ่ปี

 ปี 2562*S 2563*C

ผลตอบแทนกองทุนรวม 1.52 0.52 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด  

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 4.94 10.91 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด  
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 


(2)ผลการดำเนินงานยอ้นหลงัณวนัที่7เมษายน2563 หน่วย:% 

     ตั้งแต่
3เดือน 6เดือน

 1ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

     ต้นปี   (ต่อปี) (ต่อปี) 
ผลตอบแทนกองทุนรวม     0.52 0.33 1.56 2.03 2.01 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน  10.91 11.26 8.23 7.09 7.05 

 (% ต่อปี) 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)  
 ตัวชี้วัด 
  ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลา  

ที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 
  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 - ไม่มี 
  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  เมษายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 2,429.16 0.17

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 221.79 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 242.92 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 79.08 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 2,972.94 0.21

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

หนา้ที  / KF1YGB
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  เมษายน  ถึงวนัที  เมษายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 4,393.82 0.31

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 431.03 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 439.38 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 131.21 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 5,395.43 0.37

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

หนา้ที  / KF1YGB
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ต่างประเทศ1ปีGB
 - ไม่มี 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR)
 - ไม่มี 
 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 - ไม่มี 
 
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 - ไม่มี 

  

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีGB

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่3เมษายน2562ถึงวันที่8เมษายน2563 
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 - ไม่มี 
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ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - ไม่ม ี
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีGB 
 ผู้จัดการกองทุนหลัก
 วรรกมล ลีวาณิชย์  
 ผู้จัดการกองทุนสำรอง
 ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  
 ธิดาศิริ ศรีสมิต 
 นาวิน อินทรสมบัติ 
 ชัยพร ดิเรกโภคา 
 อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
 ฐานันดร โชลิตกุล 
 พิชิต ธนภูวนนท์  
 กันตยา พสุหิรัญนิกร 
 พีรกานต์ ศรีสุข 
 อาภา เจตจำรัส 
 ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
 ประมุข มาลาสิทธิ์ 
 วีรยา จุลมนต์ 
 อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
 วรุณ บุญรำลึกถนอม 
 
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
 - ไม่มี 
 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 




