รายงานประจำปี

สำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

รายงานประจำปี
กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

ณ 7 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A

กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆเกินกว่า 15% ของ NAV
ดังนั้น หากผู้ออกตราสารมีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผิดนัดชำระหนี้ ท่านอาจสูญเสียเงินต้นจำนวนมากได้

ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
จำนวนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุ น รวมตราสารแห่ ง หนี้ ประเภทรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดย
อัตโนมัติ
ประมาณ 3 ปี แต่ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1
เดือน
2,040,436,244.54 บาท
204,043,624.4540 หน่วย
18 ตุลาคม 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ซึ่งรวม
ถึงตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ให้ผลตอบแทน
เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และ
หรือลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุน
ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่ ส ำนั ก งานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้
สำหรับการลงทุนในต่างประเทศโดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (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

บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเลิ ก กองทุ น ในกรณี ที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถลงทุ น เพื่ อ ให้ ได้ ผ ล
ตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจำนวน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
ปี 2562 / 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 7 ตุลาคม 2563
	

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) *
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) *
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำเนินงาน (บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)**
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ***

ปี 2561 / 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2,067,448,180.43
10.7914

2,074,286,680.16
10.5562

45,431,666.06

70,769,319.17

0.2352
2.19
N/A

0.3580
3.51
N/A

* ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (วันที่ 6 ตุลาคม 2563)
** ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
** ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตาม
ระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A (KFI3YA)
(รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2563)
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
ปี 2562 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.3
ไตรมาสก่อน มีการใช้จ่ายในประเทศ และท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งได้อานิสงค์จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการชิมช็อปใช้เฟส 1-3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจ
รายย่อยด้วยนโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ได้ช่วยประคองการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศท่าม
การเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ในขณะที่ส่งออกหดตัวเกือบร้อยละ 5 หดตัวเพิ่มขึ้นสวนทางภูมิภาค
ผลจากการปิดซ่อมโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวนอกเหนือจากการค้าโลกที่ชะลอตัวและ
เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบมายังการจ้างงานและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของ


กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A
ผู้บริโภคให้ชะลอตัว แม้ว่า ปัจจัยลบหลักมาจากสงครามการค้าจะผ่อนคลายลงบ้าง เมื่อสหรัฐและ
จีนอยู่ ในช่วงเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยจีนจะมีการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น และมีการ
แก้ ไขทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สหรัฐได้มีการเลื่อนแผนการปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจาก
จีนมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอีกร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 ออกไป แต่ทั้งสองประเทศยัง
คงไม่บรรลุผลการเจรจาข้อตกลงในเดือนธันวาคม อนึ่ง ทางด้านการเงิน ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
ธนาคารกลางสหรั ฐ ได้ ป รั บ ลดดอกเบี้ ย นโยบายลงร้ อ ยละ 0.25 เป็ น ครั้ ง ที่ ส ามในปี นี้ เ พื่ อ
ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้ธนาคารกลางในประเทศเกิดใหม่รวมทั้งไทยมีช่องว่าง
ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนธปท.ได้ปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายลงเป็นครั้งที่สองมาที่ร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของไทยแล้ว ธปท.ยังผ่อนคลายกฎ
เกณฑ์ให้เงินทุนไหลออกให้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาการแข็งค่าของเงินบาทในระยะปานกลาง
อย่างไรก็ตาม การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงสูงต่อเนื่องเกินกว่าเงินทุนไหลออกสุทธิ
ทำให้เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 29.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม จาก
30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน
ปี 2563 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 2.0 จากขยายตัวร้อยละ 1.5 ไตรมาสก่อน
หดตัวแบบกระจายตัว ยกเว้นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเป็นผลจากการซื้อสินค้าจำเป็นก่อน
การล็อคดาวน์ โดยผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จากผลกระทบทางอ้อม
จากจีนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานจากจีน มาสู่ผลทางตรงในเดือนมีนาคม
ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในไทยและมีการแพร่ระบาดขยายวงไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาลไทยประกาศปิดเมือง
เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคด้วยการใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนมีนาคมเป็นต้นมา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ เกิ ด การหยุ ด ชะงั ก ลง จำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศเริ่ ม หดตั ว ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์และหดตัวมากขึ้นในเดือนมีนาคม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคบริการ ท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ธุรกิจบางส่วนต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือลดการจ้างงานลง ซึ่งส่งผล
กระทบกับกำลังซื้อในประเทศให้ยิ่งอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีการทยอยออกมาตรการ
บรรเทาผลกระทบให้กับภาคส่วนที่ถูกกระทบมาต่อเนื่อง รวมทั้งธปท.มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย
ลง 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมลงเหลือร้อยละ 0.75 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะที่ความกังวลต่อผลกระทบของโรคระบาดได้สร้างความ
ผันผวนของตลาดการเงินโลก มีเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมทั้งไทย ทำให้เงินบาทอ่อนค่า
ลงมาปิดที่ 32.8บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 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 การบริโ ภคภาคเอกชนหดตัวกว่า 10% ทำสถิติการหดตัวมากสุด เป็นผลจาก
มาตรการล็ อ กดาวน์ เ ต็ ม รู ป แบบในเดื อ นเมษายนก่ อ นจะทยอยผ่ อ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ใน
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 สิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในปีนี้
อย่างไรก็ตาม ทางการได้ดำเนินการนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายอย่างมากเป็นพิเศษด้วย
การที่ กนง.ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25ในเดือนพฤษภาคมเป็นครั้งที่สามในปีนี้
มาที่ร้อยละ 0.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือภาคธุรกิจและเพิ่มสภาพ
คล่องเข้าสู่ระบบการเงินทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินลดลง ตลอดจนภาครัฐได้มีมาตรการ
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่ราวร้อยละ 6 ของจีดีพี ซึ่งเม็ดเงินเยียวยาจะทยอยเข้ามาสู่
ระบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิดให้กับครัวเรือนในหลาย
ภาคส่วน พร้อมกับการทยอยผ่อนคลายล็อคดาวน์ภายในประเทศซึ่งจะช่วยประคองการเติบโตของ
เศรษฐกิจให้ทยอยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสาม
ไตรมาสสาม แรงส่งของเศรษฐกิจไทยเริ่มอ่อนแรงลงหลังจากฟื้นตัวแรงในช่วงไตรมาสสอง
ที่มีการผ่อนคลายล็อคดาวน์ ขณะที่ ไทยยังคงไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต่อเนื่องเป็นเดือนที่
6 เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่เพื่อสกัดกการแพร่ระบาดโค
วิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายประเทศ ส่งผลให้แผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วย
ความระมัดระวังโดยยังต้องมีการกักตัว 14 วันในช่วงขาเข้า แม้ว่าในประเทศจะควบคุมการแพร่
ระบาดภายในประเทศได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวดีขึ้น
บ้าง แต่การท่องเที่ยวภายในประเทศมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 จึงไม่สามารถชดเชยการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศได้ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองซึ่งเป็นจังหวัดที่ ใกล้กรุงเทพฯ
ขณะที่เมืองหลักในการท่องเที่ยวยังคงซบเซาเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป กระทบกับกำลังซื้อ
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ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรดีขึ้นจากราคายางและปาล์ม
ที่ดีขึ้นได้ช่วยชดเชยไปบางส่วน นอกจากนี้ การจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งแรกในปีนี้และการส่งเสริม
การขายได้กระตุ้นการซื้อรถยนต์ให้กระเตื้องได้บ้างในไตรมาสนี้ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐเกิด
ความล่าช้าในช่วงต้นไตรมาสเนื่องจากอยู่ ในช่วงปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ขณะที่มาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจทยอยดำเนินการ อาทิ มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน การส่งเสริมการจ้างงาน เป็นต้น ส่วน
การส่งออกปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงจากการผ่อนคลายล็อคดาวน์ในประเทศคู่ค้าและการส่ง
ออกทองคำ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลดลงสอดคล้องกับการส่งออกและการใช้จ่าย
ในประเทศที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การชุมนุมประท้วงจากกลุ่มเยาวชนเพื่อเรียกร้องการแก้ ไข
รัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องกดดันความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย รวมทั้งเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาปิด
ที่ 31.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐณ สิ้นเดือนกันยายน จาก 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน
ตลาดเงิน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติ 5 ต่อ 2 ให้
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินและต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้นจากการส่ง
ออกที่ลดลง ส่งผลสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ เนื่องจากเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นการลดดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจมากนัก ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี และในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยให้มีผลทันที ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มี
แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปมีแนวโน้มต่่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เสถียรภาพ
ระบบการเงินเปราะบางเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
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 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบ บรรเทา


ปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน รวมทั้งออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เพื่อลด
ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงินโดยรวม
ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 0.75 ต่อปี ขณะที่กรรมการ 1 คนลาประชุม ทั้งนี้ กนง.มองแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้หดตัว
แรง อัตราเงินเฟ้ออาจติดลบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-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 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนว
โน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ กนง.
ประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ ได้ออกไป
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯ ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการลงทุนในตราสารหนี้ และกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 วันที่ 5 สิงหาคม
2563 และวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ
0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว
ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศและการทยอยฟื้นตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบในปีนี้แต่มีแนวโน้มกลับสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 ตามที่
ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยคาดการณ์ GDP หดตัว 7.8% ดีขึ้นจากประมาณการณ์ครั้งก่อน แต่ปรับลดการเติบโตในปี
2564 ลงเหลือเติบโต 3.6% โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่ต้น
ปี มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการการเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ช่วยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลังการระบาดคลี่คลาย เอื้อให้
อัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรม
การฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ในการประชุมครั้งนี้และเห็นว่าควรผลักดันให้
สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้น
และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์
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ตลาดตราสารหนี้
เดือนตุลาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมีความคืบ
หน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ 8-2 เสียง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 1.50 - 1.75% ในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม
2562 ตามที่ตลาดคาดการณ์ ไว้ และประธานเฟดส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะยุติการปรับลดดอก
เบี้ยลงชั่วคราวในช่วงนี้ 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 ในขณะที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จาก
ความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจมีการพิจารณาประเด็นการ
ยกเลิกภาษีนำเข้าบางส่วน ทั้งนี้ ธปท.ยังได้ออกมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำกับดูแลการแลก
เปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออก ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และช่วยให้ภาคเอกชนบริหาร
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักระหว่างธนาคาร) อ่อนค่าลง 0.15% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.227 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ
เดือนธันวาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ
กว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม จากการส่งออกที่ลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้
และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือ 2.5% จากระดับ 2.8% ที่คาดไว้ ในเดือนกันยายน 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


คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการ
ประชุมวันที่ 29 มกราคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.501.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ ไว้ หลังจากที่ ได้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่แล้ว
และปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้งในปีที่แล้ว โดยระบุว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมต่อการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง
และการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราปานกลาง แต่การลงทุนในภาคธุรกิจและการส่ง
ออกยังคงอ่อนแอ
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รปรั บ ลดลงต่ อ เนื่ อ ง จากการที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
0.25% และตลาดคาดว่ามี โอกาสที่จะปรับลดลงอีกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
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 ของปีนี้ ในเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 3 ใน
เดือนกันยายน
เดือนมีนาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุยกเว้นอายุไม่เกิน
1 ปี ซึ่งปรับลดลง สะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดย
รวมปรับเพิ่มขึ้นหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาค
ของโลก และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม OPEC (นำโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย) กับรัสเซียซึ่ง
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจนส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
รุนแรง ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนเทขายสินทรัพย์การลงทุน
ทุกประเภท ไม่เว้นแม้แต่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นพันธบัตร ทำให้ราคาตราสารหนี้ทั่วโลกปรับลดลง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปรับลดลง ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางกลุ่มขายคืนหน่วยลงทุน และ
กองทุนต้องขายตราสารหนี้ ในราคาที่ต่ำลงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กดดันให้สภาพคล่อง
ในตลาดตราสารหนี้เบาบาง ส่วนต่างราคาซื้อขายห่างมากขึ้น จนกระทั่งต้องประกาศยกเลิก
บางกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
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 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลกและยัง
ไม่สามารถควบคุมได้ ในหลายประเทศ กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และมีความวิตกกังวลว่า
บริษัทส่วนใหญ่ ในไทยจะได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและนโยบายอยู่บ้าน (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
ในระบบที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง และแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้ อ งกั บ ค่ า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่ า
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 8 ปีปรับเพิ่มขึ้น จากแรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่
เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก
เดือนกรกฎาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุต่ำกว่า 3 ปี ปรับเพิ่มขึ้น
0.01-0.02% มาอยู่ระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
อายุ 4-15 ปี ปรับลดลงในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดย
นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน แรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ สภาพ
คล่องในระบบที่อยู่ ในระดับสูง และเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง แม้ว่ายังมีแรงกดดันด้าน
อุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก
เดือนสิงหาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ เส้นอัตราผล
ตอบแทนชั น ขึ้ น (Steepening) จากการทำธุ ร กรรมแลกเปลี่ ย นพั น ธบั ต รรั ฐ บาล (Bond
Switching) ที่ส่งผลให้อุปทานพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น และจากการที่นายเจอโรม พาวเวล
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของ FED ที่เมือง Jackson
Hole ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินโดยกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ ไปเป็น “เงินเฟ้อ
เฉลี่ย” (Average Inflation Targeting หรือ AIT) ใหม่ ซึ่งจะเปิดทางให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเพื่อ
สนั บ สนุ น การขยายตั ว ของตลาดแรงงาน และเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ส่ ง ผลให้ อั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะ Steepening โดยตลาดพันธบัตรรัฐบาลประเทศ
อื่นๆ ก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน


เดือนกันยายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัว -0.10% ถึง +0.05% เส้นอัตรา
ผลตอบแทนปรับแบนลง (flattening) เล็กน้อย ภายหลังจากการประกาศอุปทานพันธบัตรสำหรับ
งบประมาณปี 2564 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดกังวล นอกจากนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโรคระบาดจากเชื้อ
ไวรัส COVID-19 กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในหลายภูมิภาคทั่วโลก สร้างความกังวลต่อการปิด
เมืองซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจอีกครั้ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ
(Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จากวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีก่อน
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A (KFI3YA) เป็นกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุ
โครงการ (Fixed Term Fund) ที่ มี น โยบายลงทุ น ในตราสารหนี้ เ อกชนที่ มี อ ายุ ค รบกำหนด
สอดคล้องกับระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการ
ถือเงินสดร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุ
ของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนตามเดิม โดยอายุครบกำหนดของ
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน	
กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธินับย้อนหลัง 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ร้อยละ 2.19 และเนื่องจากผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูล
ประมาณการอัตราผลตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
- ไม่มี



กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

¨µ¦ÎµÁ·µ °°»Á· Á ¦µµ¦®¸Ê ś ¸ A
Fund Performance of K Fixed Income 3 Years A Fund
(ř) ¨µ¦ÎµÁ·µµ¤¸ ·· ¥o °®¨´/Calendar Year Performance ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»Á· Á ¦µµ¦®¸Ê ś ¸ A
Fund Performance of K Fixed Income 3 Years A Fund
¸ /Year

´ª¸Êª´
Å¤n¤¸ ÁºÉ°µ°»¤¸µ¦¦· ®µ¦´µ¦Â buy & hold Á¡ºÉ°Ä®oÅo¨°Â¸Éµ®ª´µ¤¦³¥³Áª¨µ¸ÉµÎ ®
¹¨°Â°»
Å¤nµÎ ÁÈ o°Á¦¸ ¥Á¸¥¨µ¦Î
µÁ·µReturn
°°»´´ª¸Êª´
¦ª¤/Fund

2554
(2011)

2555
(2012)

®nª¥ : % n°¸ (% p.a.)

*S

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
(2013)Benchmark
(2014)
(2019)
None. Since
the Fund uses buy(2015)
& hold management(2016)
strategy in order to(2017)
seek expected return(2018)
over specified period,
it is not necessary(2020)
to compare fund performance to the benchmark.
0.58
2.36
3.20
1.55

¨°Â´ª¸Êª´ /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

ªµ¤´ª (Standard deviation) °¨µ¦ÎµÁ·µ/Fund Standard Deviation

0.29

0.72

0.29

0.18

ªµ¤´ª (Standard deviation) °´ª¸Êª´ /Benchmark Standard Deviation

N/A

N/A

N/A

N/A

ŝ ¸
(% n°¸ )
5 Years
(% p.a.)

řŘ ¸
(% n°¸ )
10 Years
(% p.a.)

*C

*S ¨µ¦ÎµÁ·µ´ÊÂnª´ ´´Ê°»¹ª´Îµµ¦» oµ¥ °¸ ··/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
*C ¨µ¦ÎµÁ·µ´ÊÂnª´ Îµµ¦» oµ¥ °¸ ··n°®oµ¹ª´¸ÉÁ¨·°»/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

(Ś) ¨µ¦ÎµÁ·µ¥o °®¨´  ª´¸É Ş »¨µ¤ 2563/Performance as of 6 Oct 2020
Year to
Date

ś Áº° Ş Áº°
ř ¸
(3 Months) (6 Months) (% n°¸ )
1 Year
(% p.a.)

¨°Â°»¦ª¤/Fund Return

1.55

0.46

0.84

2.19

¨°Â´ª¸Êª´ /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

0.18

0.09

0.12

0.19

N/A Ê ś ¸ A N/A
°°»Á·N/A
Á ¦µµ¦®¸
Fund Performance of K Fixed Income 3 Years A Fund

N/A

ªµ¤´ª (Standard deviation) °¨µ¦ÎµÁ·µ (% n°¸ )/Fund Standard Deviation (% p.a.)
ªµ¤´ª (Standard deviation) °´ª¸Êª´ (% n°¸ )/Benchmark Standard Deviation
(%µp.a.)
¨µ¦Î
Á·µ
´ª¸Êª´
Å¤n¤¸ ÁºÉ°µ°»¤¸µ¦¦· ®µ¦´µ¦Â buy & hold Á¡ºÉ°Ä®oÅo¨°Â¸Éµ®ª´µ¤¦³¥³Áª¨µ¸ÉµÎ ®
¹ Å¤nµÎ ÁÈ o°Á¦¸ ¥Á¸¥¨µ¦ÎµÁ·µ °°»´´ª¸Êª´

ś ¸
(% n°¸ )
3 Years
(% p.a.)

*18/10/2017

Since
Inception
Return
(% p.a.)

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.

¨µ¦ÎµÁ· µÄ°¸ °°»¦ª¤ ¤·ÅoÁÈ ·É ¥º¥´¹¨µ¦ÎµÁ· µÄ°µ /Past performance is not indicative of future results.
Á°µ¦µ¦ª´¨µ¦ÎµÁ·µ °°»¦ª¤´¸Ê Åo´ Îµ Ê ¹µ¤¤µ¦µµ¦ª´¨µ¦ÎµÁ· µ °°»¦ª¤ °¤µ¤¦· ¬´ ´µ¦¨»/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

¨µ¦ÎµÁ·µÄ°¸ °°»¦ª¤ ¤·ÅoÁÈ ·É ¥º¥´¹¨µ¦ÎµÁ·µÄ°µ /Past performance is not indicative of future results.
Á°µ¦µ¦ª´¨µ¦ÎµÁ· µ °°»¦ª¤´¸Ê Åo´ Îµ Ê ¹µ¤¤µ¦µµ¦ª´¨µ¦ÎµÁ·µ °°»¦ª¤ °¤µ¤¦· ¬´ ´µ¦¨»/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

¨µ¦ÎµÁ·µÄ°¸ °°»¦ª¤ ¤·ÅoÁÈ ·É ¥º¥´¹¨µ¦ÎµÁ·µÄ°µ /Past performance is not indicative of future results.
Á°µ¦µ¦ª´¨µ¦ÎµÁ· µ °°»¦ª¤´¸Ê Åo´ Îµ Ê ¹µ¤¤µ¦µµ¦ª´¨µ¦ÎµÁ·µ °°»¦ª¤ °¤µ¤¦· ¬´ ´µ¦¨»/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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2.60
N/A
0.47
N/A

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่มี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  เมษายน  ถึงวันที  ตุลาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

3,883.35

0.19

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

315.68

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

388.33

0.02

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***)

95.35

0.00

4,682.72

0.23

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  ตุลาคม  ถึงวันที  ตุลาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

7,162.76

0.35

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

621.76

0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

716.28

0.03

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***)

162.33

0.01

8,663.12

0.42

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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หน้าที  / KFI3YA

13

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

14

15

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

16

17

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

18

19

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

20

21

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

22

23

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

24

25

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

26

27

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

28

29

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิด เค ตราสารหนี้
3 ปี A
- ไม่มี

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 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
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
- ไม่มี
30

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
- ไม่มี

31

กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ 3 ปี A
บลจ. กสิกรไทย จำกัด
ประวัติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544
ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย 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
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