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ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 1 ปีได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
จำนวนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ประมาณ 1 ปี แต่ ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
401,205,061.08 บาท
40,120,506.1080 หน่วย
18 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้อง
กับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงิน
ฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Notes)
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(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
กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ทั้งจำนวนมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) *
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) *
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
ต่อหน่วยลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)**
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***

ปี 2562/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
สิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2563
(วันเลิกกองทุน)
406,973,472.46
10.1437
5,765,316.77
0.1437
1.41
-

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
** ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2563
*** ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตาม
ระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF (KFF1YHF)
(รอบระยะเวลา 18 ธันวาคม 2562  - 23 ธันวาคม 2563)
สรุปภาวะเศรษฐกิจและตลาดตราสารหนี้
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยในปี 2562
เติบโตที่ 2.9% มาจากการเติบโตของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ 3.7% นำโดยประเทศจีนที่มีอัตรา
การเติบโต 6.1% สำหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสามารถเติบโตได้ที่ 1.7% มาจากการขยายตัว
ของสหรั ฐ อเมริ ก าที่ 2.3% ขณะที่ ก ลุ่ ม ประเทศยุ โ รปเติ บ โต 1.3% และญี่ ปุ่ น ที่ 0.7%
โดยเหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี 2562 และส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาด คื อ
ความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยสหรัฐฯ ได้ประกาศ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจาก 10% เป็น 25% บนสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200
พั น ล้ า นเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ และต่ อ มาสหรั ฐ ฯ ประกาศเรี ย กเก็ บ อั ต ราภาษี น ำเข้ า สิ น ค้ า
จากประเทศจีน 10% สำหรับมูลค่าสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติมอีก 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยทางการจีนได้ตอบโต้ด้วยการปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐ มูลค่า 75 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และประกาศลดค่าเงินสกุลเงินหยวน (Currency Devaluation) นอกจากนี้
ประเด็นความไม่แน่นอนของกรณี Brexit และเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงยังคงส่งผลกระทบต่อ
ตลาดการเงินด้วย ตลาดเริ่มกลับมามีความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอีกครั้ง ส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง สะท้อนถึงความต้องการ
ของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น
ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติม
โดยธนาคารสหรัฐฯ (Fed) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งหมด 3 ครั้งในปี 2562 โดยประกาศลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งละ 0.25% ในเดือนกรกฎาคม, เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม
2562 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงินเพิ่มเติม
ในเดื อ นกั น ยายน 2562 โดยปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายลงเหลื อ -0.50% และกลั บ มา
ดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE อีกครั้ง อีกทั้งยังมีการปรับลดการคาดการณ์
การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อลงด้วย ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น
ก็ ยั ง คงมาตรการผ่ อ นคลายทางการเงิ น เช่ น เดิ ม เนื่ อ งจากอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ
นอกจากนี้ ธนาคารกลางประเทศจีน ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1-year and 5-year Loan Prime
Rate ลง 0.05% และลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: RRR)
ลง 0.5% อีกด้วย


ความกดดั น เรื่ อ งสงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น เริ่ ม บรรเทาลง เนื่ อ งจากมี
การเจรจาการค้าระหว่างกัน โดยในเดือนธันวาคม ทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นสำหรับ
PHFse One Deal ซึ่งมีการลงนามร่วมกันในเดือนมกราคม ปี 2563 นอกจากนี้ แนวโน้มการผ่อน
คลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ทางการค้า ส่งผลบวกต่อตลาดตราสารหนี้
อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โดยตลาดการเงินมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563
สะท้อนได้จากดัชนีความผันผวน (VIX Index) พุ่งขึ้นสู่ระดับ 80 ประเทศต่างๆ จึงต้องดำเนิน
มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การปิดร้านค้า โรงงาน รวมไปถึงการปิด
ประเทศ (Lock Down) และมาตรการ Social Distancing ต่างๆ ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
หยุดชะงัก และนำไปสู่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ Fed ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงฉุกเฉินอีก 2 ครั้งในเดือนมีนาคม 2563 ครั้งละ 0.5% และ 1% ตามลำดับ เพื่อลดผล
กระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอยู่ที่
0%-0.25% ณ สิ้ น รอบปี บั ญ ชี ทางด้ า น ECB ได้ มี ก ารปรั บ ขนาดการซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ Asset
PurcHFse Programme (APP) ที่ดำเนินอยู่แล้ว และเปิดตัวโครงการซื้อสินทรัพย์ฉุกเฉินสำหรับ
โรคระบาดใหญ่ (Pandemic Emergency PurcHFse Programme - PEPP) ซึ่งเป็นโครงการ
ซื้อสินทรัพย์ชั่วคราวครั้งใหม่สำหรับหลักทรัพย์ภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวนเงินของ APP
และ PEPP คิดเป็นมูลค่า 1.1 ล้านล้านยูโร ภายในสิ้นปี 2563
แม้ว่าสถานการณ์จะค่อยๆ ปรับปรุงดีขึ้นและหลายประเทศเริ่มทยอยเปิดประเทศและ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ประกอบกับธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินผ่อน
คลายอย่างต่อเนื่อง และมาตรการใช้จ่ายขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือภาคเอกชน
แต่ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดระลอก 2 ยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก โดย IMF ได้ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกว่าจะหดตัวลง -4.9% ในปี 2563
และจะฟื้นตัวกลับเป็นบวกได้ที่ 5.4% ในปี 2564 อีกเหตุการณ์สำคัญในปี 2563 นี้ คือ การเลือก
ตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งอาจจะสร้างความผันผวน
ให้ตลาดการเงินในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ได้
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ให้ผลตอบแทนเหมาะสม
เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงและพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลักเงินส่วนที่เหลือ
อาทิเงินที่สำรองไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนจะนำมา
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศได้แก่เงินฝากตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนี้
รวมทั้ ง หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ก.ล.ต.
โดยมี อ ายุ ข องตราสารไม่ เ กิ น 1 ปี ทั้ ง นี้ ก องทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนจะ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการถือเงินสดทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของอัตราส่วน
กองทุนทั้งหมด เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ผลการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อยู่
ที่ร้อยละ 1.41
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
- ไม่มี



ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต� ่ างประเทศ � ปี HF
Fund Performance of K Foreign Fixed Income 1 Year HF Fund
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต� ่ างประเทศ � ปี HF
(�) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้ อนหลัง/Calendar Year Performance
Fund Performance
1 Year HF2558
Fund
ปี /Year
2554 of K Foreign
2555 Fixed
2556Income 2557

ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คาดหวังตามระยะเวลาที�กาํ หนด
นรวม/Fund
Return นกับตัวชี�วดั
จึผลตอบแทนกองทุ
งไม่จาํ เป็ นต้องเปรี ยบเทียบผลการดํ
าเนินงานของกองทุ

(2011)

(2012)

(2013)Benchmark (2014)
NO_BENCHMARK

(2015)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2559
(2016)

2560
(2017)

2561
(2018)

2562
(2019)
0.15

*S

2563
(2020)
1.29

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนิ นงาน/Fund Standard Deviation

0.73

9.46

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั /Benchmark Standard Deviation

N/A

N/A

*C

*S ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั จัดตั�งกองทุนจนถึงวันทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

*C ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั ทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที�เลิกกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

(�) ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที� �� ธันวาคม 2563/Performance as of 22 Dec 2020
Year to
Date

� เดือน � เดือน
� ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี )
1 Year
(% p.a.)

� ปี
(% ต่อปี )
3 Years
(% p.a.)

� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

*18/12/2019

Since
Inception
Return
(% p.a.)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

1.29

0.33

0.84

1.43

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

9.46

9.25

9.01

9.34

9.29

N/A

N/A

N/A ต� ่ างประเทศ
N/A
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี
� ปีN/A
HF
Fund Performance of K Foreign Fixed Income 1 Year HF Fund

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั (% ต่อปี )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)
ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คาดหวังตามระยะเวลาที�กาํ หนด
จึ งไม่จาํ เป็ นต้องเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี�วดั

1.41

Benchmark
NO_BENCHMARK

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่มี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  มิถุนายน  ถึงวันที  ธันวาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

507.35

0.12

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

48.09

0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

50.74

0.01

ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

30.39

0.01

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบียหัก ณ ทีจ่าย(Withholding Tax)
ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***)
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์



342.32

0.08

24.29

0.01

1,003.17

0.24

แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  ธันวาคม  ถึงวันที  ธันวาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

919.08

0.23

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

87.04

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

91.91

0.02

ค่าตรวจสอบบัญชี(Audit Fee)

55.00

0.01

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก(Set up Fund Expense)

21.40

0.01

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบียหัก ณ ทีจ่าย(Withholding Tax)
ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***)

641.26

0.16

14.16

0.00

1,829.85

0.45

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF

18

19

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF

20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1 ปี HF
- ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)
- ไม่มี
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- ไม่มี
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมี ไว้เป็นรายตัว
- ไม่มี
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
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

21

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
- ไม่มี
ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF
ผู้จัดการกองทุนหลัก
วีรยา จุลมนต์
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชลิตกุล
พิชิต ธนภูวนนท์
กันตยา พสุหิรัญนิกร
พีรกานต์ ศรีสุข
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์
วรุณ บุญรำลึกถนอม
ณัฐฏพิชา กิติดำรงค์เจริญ
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
- ไม่มี

22

บลจ. กสิกรไทย จำกัด

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
แบ่งออกเป็น
เรียกชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้น

135,771,370.00
27,154,274.00
135,771,370.00

บาท
บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บาท

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
1. นายพัชร สมะลาภา
2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร
3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา
5. นายนาวิน อินทรสมบัติ
6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช
9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
10. นางหทัยพัชร์ ชูโต
11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
12. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
13. นายยุทธนา สินเสรีกุล
14. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ	
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
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