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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ 

อายุโครงการ ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี  
1 เดือน 

จำนวนเงินทุนของโครงการ 2,248,406,605.16 บาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 224,840,660.5160 หน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 ตุลาคม 2556 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนนี้มีนโยบายที่จะลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร  
แห่งหนี้ ซึ่งรวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง และพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสาร
เป็นหลัก และหรือลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
 รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  
 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ 
สำหรับการลงทุนในต่างประเทศโดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง  
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ  
ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
 อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได ้
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น   
 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2560 / 2561 สำหรับปีสิ้นสุด 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 วันที่ 30 กันยายน 2560 

 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

 (วันเลิกกองทุน)   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)   2,300,736,553.61 *   2,391,661,816.97 **  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)  12.2673 * 12.2396 ** 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) 5,749,254.48 49,256,833.29 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.0277 0.2501 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 0.29 *** 2.08 ** 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน  (%) **** 4.83 5.08  
* ขอ้มลู ณ วนัทำการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตั ิวนัที ่7 พฤศจกิายน 2561   
** ใชข้อ้มลูวนัทำการสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัช ี   
*** ผลการดำเนนิงานยอ้นหลงั 1 ป ีถงึ วนัที ่7 พฤศจกิายน 2561   
**** ตวัชีว้ดั 
 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรทีม่อีายคุงที ่ (Zero Rate Return (ZRR) Index) บวกดว้ยสว่นชดเชยความ

เสีย่งจากการลงทนุ (Spread) อนัดบัความนา่เชือ่ถอือยูท่ีร่ะดบั  BBB ขึน้ไป ณ วนัทีก่องทนุลงทนุ อาย ุ5 ป ี
ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 21% กบัอตัราผลตอบแทนของตราสารภาครฐัของประเทศทีล่งทนุ อาย ุ 5 ป ี
บวกดว้ย Credit Spread ของตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืตำ่สดุ ในระดบั Investment Grade (BBB) 
ณ วนัทีล่งทนุในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 79% ปรบัดว้ยตน้ทนุการปอ้งกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
เพือ่เทยีบเทา่สกลุเงนิบาท 

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA(KFI60MA)

(รอบระยะเวลา1ตุลาคม2560-9พฤศจิกายน2561)
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กองทุนไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเนื่องจาก
ตราสารหนี้ครบอายุทั้งหมด เพื่อเตรียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย ดูเรชั่นของกองทุนเท่ากับ 
0 ปี 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ดูเรชั่นของกองทุนลดลงเป็น0 ปี ตามอายุคงเหลือของตราสารที่กองทุนลงทุนซึ่งสอดคล้อง
กับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบบัญชีที่ผ่านมานับย้อนหลัง 1 ปี ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองทุนมีผลตอบแทน
ร้อยละ 0.29 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนที่
คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return (ZRR) Index) บวก
ด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB ขึ้นไป 
อายุ 5 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 21 กับอัตราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศที่ลงทุน อายุ 
5 ปี บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำสุด ในระดับ Investment 
Grade (BBB) ในร้อยละ 79 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบเท่าสกุลเงินบาทกองทุนจะมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 4.54 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคตราสารหน้ี60เดือนA
กับเกณฑ์มาตรฐาน
 
ผลการดำเนนิงานตามปปีฏทินิยอ้นหลงั หนว่ย:%ตอ่ปี

  ปี    2556*S 2557 2558 2559 2560 2561*C

ผลตอบแทนกองทุนรวม     0.45 9.41 4.35 3.34 2.63 0.85  

ผลตอบแทนตัวชี้วัด**     0.97 5.98 5.60 5.32 5.02 4.11  

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน  6.07 4.14 4.37 4.64 3.94 4.62  

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด   0.21 0.24 0.23 0.23 0.20 0.19    

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน 

 
ผลการดำเนินงานนบัยอ้นหลงัณวนัที่7พฤศจกิายน2561 หน่วย:% 
  ตั้งแต่ 3เดือน6เดือน 1ปี 3ปี 5ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

  ต้นปี   (ต่อปี) (ต่อปี) (ต่อปี) 
ผลตอบแทนกองทุนรวม  0.85 0.14 -0.99 0.29 2.08 4.27 4.14 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด**  4.11 1.17 2.38 4.83 5.08 5.37 5.36 

ความผันผวน (Standard deviation)   
4.62 4.74 5.03 4.55 4.39 4.40 4.41 

ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)  

ความผันผวน (Standard deviation)   
0.19 0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22 

ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)   
** ตัวชี้วัด  
  อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (Zero Rate Return (ZRR) Index) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจาก

การลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB ขึ้นไป ณ วันที่กองทุนลงทุน อายุ 5 ปี  
  ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 21% กับอัตราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศที่ลงทุน อายุ 5 ปี บวกด้วย 

Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB)  
  ณ วันที่ลงทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ

เทียบเท่าสกุลเงินบาท  
  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกอง

ทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึงวันที่9พฤศจิกายน2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,803.32 0.25 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 437.00 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 580.33 0.03 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 103.78 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 6,924.43 0.30 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึงวันที่9พฤศจิกายน2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 8,202.52 0.35 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 796.88 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 820.25 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ไม่มี  ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 166.98 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 9,986.63 0.43 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 



6

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



7



8

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



9



10

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



11



12

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



13



14

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



15



16

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



17



18

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



19



20

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



21



22

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



23



24

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA



25



26

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคม2560ถึงวันที่9พฤศจิกายน2561
 

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้60เดือนA
 ฐานันดร โชลิตกุล 
 ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  
 ธิดาศิริ ศรีสมิต 
 นาวิน อินทรสมบัติ 
 ชัยพร ดิเรกโภคา 
 อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
 ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
 ทรงพร สืบสายไทย 
 สารัช อรุณากูร 
 มนต์ชัย อนันตกูล  
 เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก  
 ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 


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. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




