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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
(K Foreign Fixed Income 2022C Fund : KFF22C)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
17 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated
Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทั้ ง นี้ กองทุ น อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note)
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
			
ปี 2564/2565
			
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
			
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
			
สิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2565
			
(วันเลิกกองทุน)	
			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)*
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)*
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) **
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***

3,209,301,790.16
9.5786
(141,189,198.56)
(3.95)
N/A

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (14 มีนาคม 2565 )
** ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565
*** ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะ
เวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด
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รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
(รอบระยะเวลา 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มีนาคม 2565)
ภาวะตลาด
ในช่วงระยะเวลา 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดตราสารหนี้และค่าเงินใน
ภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบหลักจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้น โดยสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ตลาดตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชียและผลกระทบเป็นรายครึ่งปีได้ดังนี้
ในช่วงครึ่งแรกของ ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและของประเทศอื่นๆ
ในเอเชียโดยส่วนใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากปัจจัยด้านรัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณด้าน
การคลังเพิ่มเติมขนาด 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นายโจ ไบเดน ยังนำเสนอแผนงบ
ประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาด 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะผ่านสภาในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2564 สถานการณ์ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยังคงอยู่ ในระดับ
ที่ดี โดย คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ยังคงส่งสัญญาณไม่เร่ง
ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น โดยยังกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่ ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
(Uneven recovery) และคงปริมาณการซื้อสินทรัพย์ ไว้ที่ระดับเดิม ประเทศในเอเชียยังคงเน้น
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางนโยบายการคลัง ทำให้ความคาดหวังของอุปทานตราสารหนี้รัฐฯ
ยังคงอยู่ ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการรับวัคซีนในหลายประเทศในเอเชียยังคงล่าช้า รวมไปถึงการ
กลับมาระบาดของเชื้อโควิดระลอกใหม่ในหลายๆ ประเทศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจของเอเชียแสดงให้
เห็นว่า หลายๆประเทศยังคงฟื้นตัวช้า ธนาคารกลางในเอเชียยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายแบบ
ผ่ อ นคลาย นอกจากนี้ ปั จ จั ย สำคั ญ ของตลาดเอเชี ย เครดิ ต คื อ การประกาศงบไตรมาสของ
Huarong Finance ทำให้ sentiment ระยะสั้นในช่วงกลางเดือนเมษายนปรับตัวแย่ลง และตลาด
เลิก panic ในเวลาถัดมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียในปี 2564
การกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการเงิน และ สภาพคล่องส่วนเกินในระบบ ภาพดังกล่าวจะเสริม
ผลประกอบการบริษัทและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มตลาดเอเชียเครดิต
หลังจากนั้น ในช่วงครึ่งหลัง ปี 2564 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ Fed เริ่มมีการ
กล่าวถึง การลดปริมาณการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการซื้อสินทรัพย์ (QE Tapering) และการปรับ
ตัวขึ้นของราคาน้ำมัน ที่ส่งผลให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Expectation) ปรับเพิ่มขึ้น
ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก yield ปรับตัวขึ้นได้แก่ เกาหลี และ อินเดีย จากความคาดหวังของการปรับทิศทาง
นโยบายทางการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ (Policy normalization) ที่อาจจะมีแนวโน้มเริ่มต้นได้ ไวกว่า


ประเทศในเอเชียอื่นๆ เช่นในปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 กลุ่มหลัง yield ปรับตัวลดลงได้แก่
จีน และ อินโดนีเซีย โดยการปรับเพิ่มขึ้นของจำนวนยอดผู้ติดเชื้อใหม่ การรับวัคซีนในหลาย
ประเทศยังคงล่าช้า และ ความกังวลบนประสิทธิภาพของวัคซีน ทำให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจใน
หลายๆ ประเทศยังคงฟื้นตัวช้า ธนาคารกลางในประเทศดังกล่าวยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายแบบ
ผ่อนคลายต่อไป เข่น ในเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ทางธนาคารกลางประเทศจีน (PBOC) ประกาศ
ลด Reserve Requirement Ratio (RRR) ลง 0.5% เพื่อช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ อีกทั้ง ธนาคารกลางจีนเข้าสู่การทำนโยบายผ่อนคลายอีกครั้ง โดย PBOC ได้อัดฉีด
สภาพคล่องเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมโดยการลด Required reserve ratio (RRR) ลง 50 bps รวมไปถึง
การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปี (1-Year Loan prime rate) ลง 5 bps ในเดือนธันวาคม
ส่งผลให้ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนปรับลดลงสวนทางกับประเทศอื่นในภูมิภาค
สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงที่มีการระบาดของโควิด และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ จากภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ปัจจัยด้าน China Crackdown
Regulation ส่งผลให้ Sentiment ในตลาด Non IG ปรับแย่ลงเป็นอย่างมาก ความสามารถในการ
ชำระหนี้ของกลุ่มอสังหาฯ ในจีนบางรายอยู่ ในระดับน่ากังวล ทำให้ยังคงกดดันตลาด Asia HY
หลังจากถูกเทขายจากกรณีการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท China Evergrande ส่งผลให้ตลาดผล
ตอบแทนของ Asian USD HY มีการปรับตัวลงกว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ต้นปี 2564 ในขณะที่ผล
ตอบแทนของ Asian USD IG มีการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ภาวะตลาดตราสารหนี้และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชน (credit spread)
ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดตราสารหนี้รวมไปถึงส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
เอกชนมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ในช่วงปี 2563 ธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินนโยบายแบบผ่อน
คลาย ประกอบกั บ ความต้ อ งการสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย ในช่ ว งเศรษฐกิ จ ถดถอย ทำให้ อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี้ (yield) 10 ปีสหรัฐฯ ลงไปต่ำสุดที่ร้อยละ 0.51 ในช่วงเดือนสิงหาคม
2563 ขณะเดียวกัน Credit spread ของ ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯ อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 200-250 bps เหนือตราสารหนี้รัฐบาลเมื่อต้นปี 2563 หลังการเกิด
เหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส credit spread ปรับสู่ระดับสูงสุดที่ 434 bps ก่อนธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะเข้าทำการช่วยเหลือเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนผ่าน ETFs รวมถึงการช่วยปล่อยเงินกู้เพิ่ม
เติม ทำให้ credit spread ค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงต่อมา
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ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2564 หลังจากความชัดเจนของประสิทธิภาพของวัคซีน การแจกจ่าย
วัคซีนที่ค่อนข้างรวดเร็วในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้น
ตัวอีกครั้ง ประกอบกับ การชนะการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตทั้งสภาบนและสภาล่าง ทำให้การ
คงนโยบายทางการคลังแบบผ่อนคลาย อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งตัว ความคาดหวังของการเริ่มกลับ
นโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ (Policy normalization) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสาร
หนี้เริ่มปรับตัวขึ้น และ credit spread ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ในส่วนของตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียนั้น ในปี 2564 ตราสารหนี้ ในภูมิภาคมีการผันผวน
อย่างมาก โดยเฉพาะตราสารหนี้ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีน เนื่องจากได้รับแรงกดดัน
จากมาตรการควบคุมที่ออกโดยรัฐบาลจีนในปลายปี 2563 ที่เรียกว่า three red lines ซึ่งรวมถึง
การควบคุมการก่อหนี้สะสมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจำกัดการปล่อยกู้ของธนาคาร และ
การออกแนวทางปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจำนองให้กับธนาคาร ส่งผลกระทบอย่างหนักกับบริษัทใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งมียอดหนี้สะสมสูงและ เริ่มขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถ
refinance เงินกู้ยืมต่อไปได้ ทำให้มีข่าวการขาดชำระดอกเบี้ยและการผิดนัดชำระหนี้ออกมา
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีน ความไม่แน่
นอนของมตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาลและสภาพคล่องของระบบอสังหาริมทรัพย์สร้างความ
กังวลกับนับลงทุนอย่างมากส่งผลให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนปรับตัว
ลงถึง 30% ตั้งแต่ต้นปี 2564
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated
Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรม
ให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้้


การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
ไม่มี
ผลการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565
ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 3.95
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีต� ่ างประเทศ 2022C
Fund Performance of K Foreign Fixed Income 2022C Fund

(�) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้ อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี /Year

Fund Performance of K Foreign Fixed Income 2022C Fund

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

2556
(2013)

2557
(2014)

2558
2559
(2015)Benchmark
(2016)
NO_BENCHMARK

2560
(2017)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)
2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนิ นงาน/Fund Standard Deviation
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั /Benchmark Standard Deviation

2564
(2021)
-4.44

*S

2565
(2022)
0.23

N/A

N/A

11.32

10.33

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� �� มีนาคม 2565/Performance as of 14 Mar 2022
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.)

*18/02/2021

Since
Inception
Return
(% p.a.)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

0.23

0.74

-5.85

-6.23

-3.95

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.33

9.98

12.78

11.38

11.12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนินงาน (% ต่อปี )/Fund Standard Deviation (% p.a.)
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั (% ต่อปี )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

Fund Performance of K Foreign Fixed Income 2022C Fund

ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คาดหวังตามระยะเวลาที�กาํ หนด
จึ งไม่จาํ เป็ นต้องเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี�วดั

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.



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  สิ งหาคม  ถึงวันที  มีนาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

6,659.28

0.20

410.66

0.01

665.93

0.02

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบียหัก ณ ทีจ่าย(Withholding Tax)

1,381.86

0.04

113.44

0.00

9,231.18

0.27

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



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  กุมภาพันธ์  ถึงวันที  มีนาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

11,521.15

0.35

710.47

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

1,152.12

0.03

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบียหัก ณ ทีจ่าย(Withholding Tax)

2,442.56

0.07

183.13

0.01

16,009.42

0.48

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





กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

10

11

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

12

13

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

14

15

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

16

17

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

18

19

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

20

21

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 2022C
- ไม่มี

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565
1.

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
- ไม่มี
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
- ไม่มี
22

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
ผู้จัดการกองทุนหลัก
กันตยา พสุหิรัญนิกร
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชลิตกุล
พิชิต ธนภูวนนท์
พีรกานต์ ศรีสุข
วีรยา จุลมนต์
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์
วรุณ บุญรำลึกถนอม
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
- ไม่มี
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C
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

บาท
บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บาท

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
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
15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์
16. นายอดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล
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135,771,370.00
27,154,274.00
135,771,370.00

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

