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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป



ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด
ดังนั้น



จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้


กองทุนรวมนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆเกินกว่า
15%
ของ
NAV



ดังนั้น
หากผู้ออกตราสารมีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผิดนัดชำระหนี้
ท่านอาจสูญเสียเงินต้นจำนวนมากได้

 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 

เดือน 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 4,560,849,445.32 บาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 456,084,944.5320 หน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 8 สิงหาคม 2560 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน  
 กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือ
เงินฝากในสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงิน
ฝากในสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated ) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยในกรณีที่ตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) 
จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) เท่านั้น 
 รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) ได้ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) 

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้  
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

กองทรัพย์สิน และ  
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน   

 

รอข้อมูล 



 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ ได้  
ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่  
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(รอบระยะเวลา1สิงหาคม2562-11สิงหาคม2563)

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย  
 ปี 2562 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ยังคงขยายตัวใกล้เคียงไตรมาส
ก่อนท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแรงส่งของเศรษฐกิจชะลอลงในเกือบทุกองค์
ประกอบยกเว้นภาคท่องเที่ยวและเกษตรเป็นผลจากฐานต่ำและภัยแล้งคลี่คลายลง ปัจจัยลบสำคัญ
มาจากสงครามการค้ายกระดับขึ้นเมื่อสหรัฐเพิ่มการจัดเก็บภาษีร้อยละ 15 กับสินค้าส่งออกจีนอีก 
1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลวันที่ 1 กันยายน และจีนมีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้เช่นกัน 
ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หลาย
ประเทศได้ปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายลงเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจนำโดย
ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในการประชุมเดือนกรกฏาคมและ
กันยายน รวมร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 11 

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

 สิ้นสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 (วันเลิกกองทุน)   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,641,996,282.21* 4,649,191,428.34 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.9842* 10.6751 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) 132,288,844.07 161,264,243.95 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.3091 0.3674 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) ** 2.58 3.56 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) *** N/A N/A 
 
* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (10 สิงหาคม 2563 )  
** ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
*** ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะ

เวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ปีหลังจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ธนาคารกลางในกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงตามรวมทั้งไทย ซึ่งกนง.ได้ปรับลดอัตราดอก
เบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 1.5 เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 ปี อย่างเหนือ
ความคาดหมายของตลาดในการประชุมเดือนสิงหาคม ประกอบกับรัฐบาลใหม่ทยอยออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร ท่องเที่ยว ลงทุนและสิน
เชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัว
และเงินทุนไหลออกจากตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทย แต่ดุลการค้าที่ยังคงเกินดุลสูงอันเป็นผล
มาจากนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทยังคงแข็ง
ค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายนจาก 30.7 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.3 ไตรมาสก่อน 
มีการใช้จ่ายในประเทศ และท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งได้อานิสงค์จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทั้งมาตรการชิมช็อปใช้เฟส 1-3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจรายย่อยด้วย
นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ได้ช่วยประคองการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศท่ามการเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว ในขณะที่ส่งออกหดตัวเกือบร้อยละ 5 หดตัวเพิ่มขึ้นสวนทางภูมิภาค ผลจากการ  
ปิดซ่อมโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวนอกเหนือจากการค้าโลกที่ชะลอตัวและเงินบาทแข็งค่า
ต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบมายังการจ้างงานและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้ชะลอตัว 
แม้ว่า ปัจจัยลบหลักมาจากสงครามการค้าจะผ่อนคลายลงบ้าง เมื่อสหรัฐและจีนอยู่ในช่วงเจรจา
ข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยจีนจะมีการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น และมีการแก้ ไขทางด้านทรัพย์
สินทางปัญญา ทำให้สหรัฐได้มีการเลื่อนแผนการปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 ออกไป แต่ทั้งสองประเทศยังคงไม่บรรลุผลการ
เจรจาข้อตกลงในเดือนธันวาคม อนึ่ง ทางด้านการเงิน ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ธนาคารกลาง
สหรัฐได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นครั้งที่สามในปีนี้เพื่อประคองการเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้ธนาคารกลางในประเทศเกิดใหม่รวมทั้งไทยมีช่องว่างในการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนธปท.ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่
สองมาที่ร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของไทยแล้ว ธปท.ยังผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้เงินทุนไหล
ออกให้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาการแข็งค่าของเงินบาทในระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม การเกิน
ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงสูงต่อเนื่องเกินกว่าเงินทุนไหลออกสุทธิ ทำให้เงินบาทยังคงแข็งค่า
ต่อเนื่องมาปิดที่ 29.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม จาก 30.6 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน  
 ปี 2563 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 2.0 จากขยายตัวร้อยละ 1.5 ไตรมาสก่อน 
หดตัวแบบกระจายตัว ยกเว้นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ผลจากการซื้อสินค้าจำเป็นก่อนการ
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ล็อคดาวน์ โดยผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จากผลกระทบทางอ้อมจากจีน
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานจากจีน มาสู่ผลทางตรงในเดือนมีนาคมซึ่งพบ
ผู้ติดเชื้อในไทยและมีการแพร่ระบาดขยายวงไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาลไทยประกาศปิดเมืองเพื่อสกัด
การแพร่ระบาดของโรคด้วยการใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงปลายเดือน
มีนาคมเป็นต้นมา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักลง จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มหดตัวตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์และหดตัวมากขึ้นในเดือนมีนาคม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคบริการ ท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ธุรกิจบางส่วนต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือลดการจ้างงานลง ซึ่งส่งผล
กระทบกับกำลังซื้อในประเทศให้ยิ่งอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีการทยอยออกมาตรการ
บรรเทาผลกระทบให้กับภาคส่วนที่ถูกกระทบมาต่อเนื่อง รวมทั้งธปท.มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย
ลง 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมลงเหลือร้อยละ 0.75 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะที่ความกังวลต่อผลกระทบของโรคระบาดได้สร้างความ
ผันผวนของตลาดการเงินโลก มีเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมทั้งไทย ทำให้เงินบาทอ่อนค่า
ลงมาปิดที่ 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม จาก 29.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนธันวาคมซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 10 จากปลายปีก่อน  
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 12.2 จากหดตัว 2.0 ในไตรมาสก่อน ปัจจัย
ลบจากผลของมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศในเดือนเมษายน
พร้อมกัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงชั่วคราว เครื่องยนต์หดตัวเกือบทุกตัวยกเว้น
การใช้จ่ายภาครัฐที่เข้ามาประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ การปิดเมืองชั่วคราวส่งผล
กระทบกับรายได้ภาคธุรกิจและแรงงาน ดัชนีเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจร่วงลงต่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์ การบริโภคภาคเอกชนหดตัวกว่า 10% ทำสถิติการหดตัวมากสุด เป็นผลจาก
มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเดือนเมษายนก่อนจะทยอยผ่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศในเดือนพฤษภาคมเมื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้ แต่ยังคงห้ามการเดินทาง
ระหว่างประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศซึ่งหลายประเทศยังคงมีการแพร่
ระบาดโควิด-19 อยู่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว 100%ในไตรมาสสอง ส่งผลให้ดุลบริการ
และเงินโอนพลิกมาขาดดุลเกือบ 9 พันล้านเหรียญ ขณะที่ดุลการค้ายังคงเกินดุลเท่าไตรมาสแรก 
แม้ว่าการส่งออกจะหดตัวผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอ่อนแอและการหยุดชะงักจากการปิดเมือง 
แต่การนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศซบเซาและราคาน้ำมันตกต่ำชดเชย
ไปบางส่วน ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8 พันล้านเหรียญ ขณะที่มีเงินทุนไหลกลับจาก
เงินฝากและการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนื่องจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกจากการ
แพร่ระบาดโรค ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นกลับมาปิดที่ 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายนจาก 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมี.ค.ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในปีนี้ อย่างไร
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ก็ตาม ทางการได้ดำเนินการนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายอย่างมากเป็นพิเศษด้วยการที่ 
กนง.ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25ในเดือนพฤษภาคมเป็นครั้งที่สามในปีนี้ มาที่  
ร้อยละ 0.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือภาคธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องเข้า
สู่ระบบการเงินทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินลดลง ตลอดจนภาครัฐได้มีมาตรการเยียวยาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่ราวร้อยละ 6 ของจีดีพี ซึ่งเม็ดเงินเยียวยาจะทยอยเข้ามาสู่ระบบตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิดให้กับครัวเรือนในหลายภาคส่วน พร้อม
กับการทยอยผ่อนคลายล็อคดาวน์ภายในประเทศซึ่งจะช่วยประคองการเติบโตของเศรษฐกิจให้
ทยอยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสาม 
 เดือนกรกฏาคม เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงโดยเครื่องชี้การ
บริโภคภาคเอกชน มูลค่าการส่งออกสินค้า และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ดี 
ภาวะการลงทุนยังเปราะบาง สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวสูงขึ้น ขณะที่ภาค
การท่องเที่ยวหดตัวสูงต่อเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อในหลายประเทศ ขณะที่ ไทยควบคุมการแพร่
ระบาดภายในประเทศได้มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฏาคมส่งผลให้ภาคท่องเที่ยว
ทยอยดีขึ้น ประกอบกับมีงานมอเตอร์โชว์ได้ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศทั้งสินค้าไม่คงทนและ
คงทนต่างปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงได้ช่วยประคองเศรษฐกิจภายในประเทศในเดือนนี้ ส่วน
การส่งออกปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงจากการผ่อนคลายล็อคดาวน์ในประเทศคู่ค้า ส่งผล
ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลดลงสอดคล้องกับการส่งออกและการใช้จ่ายในประเทศที่ดีขึ้น 
อนึ่ง ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อมีความขัดแย้งภายในพรรคร่วม
รัฐบาลจนต้องมีการปรับครม.หลายตำแหน่ง ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่ามาปิดที่ 31.2 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
 
ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและ
เริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไป
แล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ 
กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในภาวะที่นโยบายการเงินอยู่ ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วย
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สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่ต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย
การเงิน เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต ในการประชุมวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% และปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ลงเหลือ 2.8% ในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมี  
แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินและต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้นจากการส่งออกที่ลดลง ส่งผลสู่การ
จ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 
เนื่องจากเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นการลดดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจ
มากนัก ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 1.25 ต่อปี และในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอก
เบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปีโดยให้มีผลทันที ในการ
ตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า
ประมาณการเดิมและต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่า
ช้าของพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่่ากว่าขอบ
ล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางเพิ่มขึ้น
จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
 ในการประชุมนัดพิเศษวันที่ 22 มีนาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการทำงานของตลาดการเงินของประเทศ 
หลังเห็นว่าการระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้ารุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิม รวมทั้งจะใช้เวลา
อีกระยะหนึ่งกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี 
โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ บรรเทา
ปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน รวมทั้งออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เพื่อลด
ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงินโดยรวม 
 ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 0.75 ต่อปี ขณะที่กรรมการ 1 คนลาประชุม ทั้งนี้ กนง.มองแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้หดตัว
แรง อัตราเงินเฟ้ออาจติดลบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง ต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง 
ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี จากแนว
โน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัว
รุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี  
แนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
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กนง. ประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งสอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ออก
ไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯ ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการลงทุนในตราสารหนี้ และกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมจากผลกระทบของการแพร่ระบายของ COVID-19 รุนแรงกว่า
ที่คาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบกว่าที่
ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนสิงหาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับลดลงมากกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น ส่งผลให้เส้นอัตราผล
ตอบแทนมีความชันลดลงต่อเนื่อง จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 1.50% เหนือความคาดหมายของตลาด แรงซื้อจากกลุ่มกองทุนรวม
ก่อนการเก็บภาษีดอกเบี้ยและส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 
สิงหาคม 62 และจากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจาก
กังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น เงินบาท (คำนวณจาก
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 0.42% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิด
ที่ 30.646 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนกันยายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ (+/- 0.01-
0.03%) หลังจากธนาคารกลางประเทศหลักส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน โดย
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB มาที่ระดับ -0.50% จากเดิม -0.40% ในการประชุมวัน
ที่ 12 กันยายน ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.75-2.00% 
ในการประชุมวันที่ 17-18 กันยายน และคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ 1.50% ในการประชุมวันที่ 25 กันยายน พร้อมปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจปีนี่ลงเหลือ 2.8% จากตัวเลขการส่งออกที่ลดลง ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้
โดยรวมลดลงหลังจากการเก็บภาษีดอกเบี้ยและส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุน
รวมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 0.23% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.575 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ 
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 เดือนตุลาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมีความคืบ
หน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ 8-2 เสียง 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 1.50 - 1.75% ในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และประธานเฟดส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะยุติการปรับลด  
ดอกเบี้ยลงชั่วคราวในช่วงนี้ เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่าง
ธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 1.29% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.181 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนพฤศจิกายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับลดลงตามอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
มีมติ 5 ต่อ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ในขณะที่อัตรา  
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
จากความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจมีการพิจารณาประเด็นการ
ยกเลิกภาษีนำเข้าบางส่วน ทั้งนี้ ธปท.ยังได้ออกมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำกับดูแลการ  
แลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออก ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และช่วยให้ภาคเอกชน
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) อ่อนค่าลง 0.15% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.227  
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนธันวาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ
กว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม จากการส่งออกที่ลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้ 
และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือ 2.5% จากระดับ 2.8% ที่คาดไว้ในเดือนกันยายน และปีหน้า
ขยายตัวลดลงจาก 3.3% เหลือ 2.8% และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมายจาก
ราคาพลังงานที่ต่ำกว่าคาดตามเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ 
 เดือนมกราคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่ตลาดคาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินมี โอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับภาคการท่องเที่ยว การบริโภคในประเทศ และต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกของไทย โดย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย
ในปี 2563 ลงเหลือเติบโต 2.8% จากเดิมคาดไว้ว่าจะเติบโตราว 3.3% เนื่องจากมองว่าส่งออกจะ
เติบโตได้เพียงเล็กน้อยที่ 1% จากเดิมคาดไว้ราว 2.6% และธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ ใน
ระหว่างพิจารณาปรับลดคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ 
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 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการ
ประชุมวันที่ 29 มกราคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.50-
1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ หลังจากที่ได้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่แล้ว 
และปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้งในปีที่แล้ว โดยระบุว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมต่อการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง 
และการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราปานกลาง แต่การลงทุนในภาคธุรกิจและการส่ง
ออกยังคงอ่อนแอ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่คณะ
กรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 
0.25% และตลาดคาดว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงอีกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
ของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการท่องเที่ยวของไทย มีความเสี่ยงที่อัตราการ
เติบโตเศรษฐกิจของไทยจะถูกปรับลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนหน้า เพื่อลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฟดมีแนวโน้ม 70% ที่จะปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 มีนาคม สู่ระดับ 1.25-1.50% นอกจากนี้ 
นักลงทุนยังคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ของปีนี้ในเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 3 ใน
เดือนกันยายน 
 เดือนมีนาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุยกเว้นอายุไม่เกิน 1 
ปี ซึ่งปรับลดลง สะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวม
ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์
ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของ
โลก และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม OPEC (นำโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย) กับรัสเซียซึ่งไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจนส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
รุนแรง ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนเทขายสินทรัพย์การลงทุน  
ทุกประเภท ไม่เว้นแม้แต่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นพันธบัตร ทำให้ราคาตราสารหนี้ทั่วโลกปรับลดลง 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปรับลดลง ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางกลุ่มขายคืนหน่วยลงทุน และ
กองทุนต้องขายตราสารหนี้ในราคาที่ต่ำลงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กดดันให้สภาพคล่อง
ในตลาดตราสารหนี้เบาบาง ส่วนต่างราคาซื้อขายห่างมากขึ้น จนกระทั่งต้องประกาศยกเลิกบาง
กองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
 เดือนเมษายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุจากมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดการเงิน 
โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านตลาดเงิน (Open Market Operation: OMO) เพิ่มสภาพคล่อง
ให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อหน่วยลงทุนและนำหน่วยลงทุนไป
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ขายโดยทำสัญญาว่าจะซื้อคืนกับ ธปท. การจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund หรือ BSF) รวมถึงการลดเงินนำส่ง
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ของสถาบันการเงินเพื่อบรรเทาภาระ
ต้นทุนให้กับสถาบันการเงินหลังจากที่มีภาระในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา เพื่อ
ดูแลเสถียรภาพด้านการเงิน โดยที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลกและ  
ยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และมีความวิตกกังวล
ว่าบริษัทส่วนใหญ่ในไทยจะได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและนโยบายอยู่บ้าน (Stay at Home) 
 เดือนพฤษภาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 10 ปี ปรับลดลงตามการปรับ
ลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 10 ปีปรับเพิ่มขึ้น จาก
แรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก รวมถึง
แรงขายพันธบัตรระยะยาวจากผู้ลงทุนหลักในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย ที่ต้องการถือเงินสดมาก
ขึ้นจากผลกระทบของการที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งส่งผล
ให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย 
 เดือนมิถุนายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 8 ปี ปรับลดลงจากสภาพคล่อง
ในระบบที่อยู่ ในระดับสูงและแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า  
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 8 ปีปรับเพิ่มขึ้น จากแรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่
เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก 
 เดือนกรกฎาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุต่ำกว่า 3 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 
0.01-0.02% มาอยู่ระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
อายุ 4-15 ปี ปรับลดลงในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนัก
ลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
แรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ สภาพ
คล่องในระบบที่อยู่ในระดับสูง และเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง แม้ว่ายังมีแรงกดดันด้าน
อุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ 
(Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 จากวันสิ้นรอบระยะเวลา  
บัญชีก่อน  
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนในลักษณะซื้อและถือไว้เพื่อการลงทุนเป็นหลัก  
เพื่อแสวงหาผลตอบแทนต่อปีที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในปานกลางโดย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเกือบร้อยละ 100 โดยหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ลงทุนมีรายชื่อดังนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

1. หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/
2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ A- โดย TRIS 

2. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดย 
TRIS 

3. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ 
BBB+ โดย TRIS 

4. หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB โดย TRIS 

5. The US Dollar Denominated Guaranteed Bonds of Kolao Holdings 
Singapore Pte. Ltd. No. 1/2560 (2017) Due B.E. 2563 (2020) โดยได้ทำการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อันดับความน่าเชื่อถือ BB+ โดย TRIS 

6. หุ้นกู้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/
2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดย TRIS 

 
 อนึ่งหลังจากการลงทุน ตราสารหนี้ของบริษัท Kolao Holdings, Singapore Pte. Ltd. ซึ่ง
ถูกลดอันดับเครดิตต่ำกว่า Investment Grade เหลือเพียง BB+ โดย TRIS นั้น บลจ. กสิกรไทย 
ได้ติดตามดูแลบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความเสี่ยงและศึกษาแนวทางต่าง ๆ 
เพื่อลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสาร และในที่สุด หลังจากที่ครบกำหนดบริษัท
ผู้ออกตราสารสามารถชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา ส่งผลให้กองทุนได้รับเงินต้นและดอก
เบี้ยปรับคืนทั้งจำนวน 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า กองทุนได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทั้งจำนวนตาม
การสิ้นสุดของอายุกองทุน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี 
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 A 
Fund Performance of K Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors

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

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

*C*S

/Fund Return 1.363.853.121.18

/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A

 (Standard deviation) /Fund Standard Deviation 1.780.971.410.99

 (Standard deviation) /Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/AN/A

*C

*S /Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

( )  2563/Performance as of 10 Aug 2020
Year to Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% )(% )(% )(% )
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*08/08/2017

/Fund Return 3.173.152.580.910.471.36

/Benchmark Return N/AN/AN/AN/AN/A N/A

 (Standard deviation)  (% )/Fund Standard Deviation (% p.a.) 1.321.321.441.791.711.78

 (Standard deviation)  (% )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/AN/A N/A

 /Past performance is not indicative of future results.
/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

 A 
Fund Performance of K Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors

 buy & hold 

  Benchmark
   None. Since the Fund uses buy & hold management strategy in order to seek expected return over specified period, it is not necessary

to compare fund performance to the benchmark.

 /Past performance is not indicative of future results.
/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 - ไม่มี 
  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 10,984.24 0.24

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 716.82 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 1,098.42 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 108.56 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 12,908.05 0.28

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

หนา้ที  / KI3YAI
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  สิงหาคม  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 20,082.46 0.43

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 1,405.33 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 2,008.25 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 166.32 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 23,662.36 0.50

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

หนา้ที  / KI3YAI
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



21



22

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 - ไม่มี 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR)
 - ไม่มี 
 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 - ไม่มี 
 
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 - ไม่มี 

  

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่1สิงหาคม2562ถึงวันที่11สิงหาคม2563  
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 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 
 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปีAห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - ไม่ม ี
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย 
 ผู้จัดการกองทุนหลัก
 ชัยพร ดิเรกโภคา  
 ผู้จัดการกองทุนสำรอง
 ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
 ธิดาศิริ ศรีสมิต 
 นาวิน อินทรสมบัติ 
 อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
 ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
 ฐานันดร โชลิตกุล 
 ทรงพร สืบสายไทย 
 สารัช อรุณากูร 
 มนต์ชัย อนันตกูล 
 เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 

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. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  14. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  15. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 




