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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือนA
(KThaiFixedIncome25MonthsAFund:KTF25MA)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 25 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 • กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 30 มกราคม 2562 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม 2563 - 24 มีนาคม 2564 
 
นโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน 
 ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ 
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการ     

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

รอข้อมูล 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 

   ปี 2563/2564 ปี 2562/2563 
   วันที่ 1 มกราคม 2563 วันที่ 30 มกราคม 2562 
   สิ้นสุดวันที่ 24 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
   (วันเลิกกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1887413594.47 ** 1,895,627,452.90 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5048 ** 10.3147 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 34,579,487.11 58,541,627.31 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 1.01 *** 3.14 * 

การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) **** N/A N/A  
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

** ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (23 มีนาคม 2564) 

*** ผลการดำเนินงาน 1 ปีย้อนหลัง ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 

**** ตัวชี้วัด ไม่มีเนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะ

เวลาที่กำหนดจึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือนA

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือนA

รอบระยะเวลา1กุมภาพันธ์2563-24มีนาคม2564
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
 ปี 2563 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 12.1 จากหดตัว 2.0 ในไตรมาสก่อน 
ปัจจัยลบจากผลของมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศในเดือน
เมษายนพร้อมกัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงชั่วคราว เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่หดตัวยกเว้นยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐที่เข้ามาประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ การปิด
เมืองชั่วคราวส่งผลกระทบกับรายได้ภาคธุรกิจและแรงงาน ดัชนีเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจ
ร่วงลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ การบริโภคภาคเอกชนหดตัวกว่า 10% ทำสถิติการหดตัวมากสุด 
เป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเดือนเมษายนก่อนจะทยอยผ่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศในเดือนพฤษภาคมเมื่อมีการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้ แต่ยัง
คงห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศซึ่งหลายประเทศ
ยังคงมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว 100%ในไตรมาสสอง  
ส่งผลให้ดุลบริการและเงินโอนพลิกมาขาดดุลเกือบ 9 พันล้านเหรียญ ขณะที่ดุลการค้ายังคงเกินดุล
เท่าไตรมาสแรก แม้ว่าการส่งออกจะหดตัวผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอ่อนแอและการหยุดชะงัก
จากการปิดเมือง แต่การนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศซบเซาและราคา
น้ำมันตกต่ำชดเชยไปบางส่วน ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อย ขณะที่มีเงินทุนไหลกลับ
จากเงินฝากและการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนื่องจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกจาก
การแพร่ระบาดโรค ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นกลับมาปิดที่ 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายนจาก 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในปีนี้ 
อย่างไรก็ตาม ทางการได้ดำเนินการนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายอย่างมากเป็นพิเศษด้วยการ
ที่ กนง.ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ในเดือนพฤษภาคมเป็นครั้งที่สามในปีนี้ มาที่
ร้อยละ 0.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือภาคธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องเข้า
สู่ระบบการเงินทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินลดลง ตลอดจนภาครัฐได้มีมาตรการเยียวยาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่ราวร้อยละ 6 ของจีดีพี ซึ่งเม็ดเงินเยียวยาจะทยอยเข้ามาสู่ระบบตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิดให้กับครัวเรือนในหลายภาคส่วน 
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.4 ดีขึ้นจากหดตัวร้อยละ 12.1 ในไตรมาสสอง 
ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดหลังจากมีการผ่อนคลายล็อคดาวน์กลับสู่สภาวะปกติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทยอยฟื้นคืนกลับมา ประกอบกับมาตรการเยียวยาที่ภาครัฐให้กับกลุ่มต่างๆที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน



3

ประเทศด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวดี
ขึ้นบ้าง แต่การท่องเที่ยวภายในประเทศมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 จึงไม่สามารถชดเชยการท่องเที่ยว
จากต่างประเทศได้ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองซึ่งเป็นจังหวัดที่ ใกล้
กรุงเทพฯ ขณะที่เมืองหลักในการท่องเที่ยวพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างสูงยังคงซบเซา  
ทางด้านต่างประเทศ การส่งออกปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงจากการผ่อนคลายล็อคดาวน์ใน
ประเทศคู่ค้าและการส่งออกทองคำ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลดลง อนึ่ง  
คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเพื่อ  
ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองจากการชุมนุมประท้วงจาก
กลุ่มเยาวชนเพื่อเรียกร้องการแก้ ไขรัฐธรรมนูญแบบดาวกระจายได้บั่นทอนบรรยากาศในการใช้
จ่ายและลงทุน รวมทั้งกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงจาก 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายนมาปิดที่ 31.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐณ สิ้นเดือนกันยายน 
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่ยังคงไม่ทั่วถึง โดยเครื่องชี้  
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมพลิกกลับขยายตัวพร้อมกันหลัง
จากหดตัวลดลง ผลจากฐานต่ำและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายพร้อมกันชุดใหญ่ในช่วงท้ายปี อาทิ มาตรการคนละครึ่งและช็อปดีมีคืน
เพิ่มเติมจากเราเที่ยวด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรที่ดีขึ้นช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายในต่างจังหวัด 
อย่างไรก็ตาม ช่วงกลางเดือนธันวาคมได้เกิดการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ทำให้ต้องมีมาตรการเข้ม
งวดมากขึ้น ได้เริ่มส่งผลกระทบกับภาคบริการ อีกครั้ง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง  
แต่ไม่รุนแรงเท่าช่วงกลางปีซึ่งมีการล็อคดาวน์เต็มรูปแบบ ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ มูลค่า  
การส่งออกไม่รวมทองคำของไทยในเดือนธันวาคมขยายตัวร้อยละ 4.9 เป็นบวกครั้งแรกในรอบ   
10 เดือน ขณะที่ดุลบริการขาดดุลต่อเนื่อง เนื่องจากรายได้ท่องเที่ยวหายไปต่อเนื่องจากผลกระทบ
โควิด ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง แต่รวมทั้งปีดุลบัญชีเดินสะพัด  
ยังคงเกินดุล 16.5 พันล้านเหรียญ นอกจากนี้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม มีกระแสเงินทุนไหล
เข้าตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้กว่า 2 พันล้านเหรียญ เช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่นภายหลัง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งนายไบเดนได้คะแนนนำนายทรัมป์ ซึ่งมีแนวนโยบายจะเพิ่มการ
ใช้จ่ายภาครัฐสูงกว่าช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้จะมีการกู้เงินในปริมาณสูงประกอบกับธนาคารกลาง
สหรัฐมีการซื้อคืนสินทรัพย์ต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐให้มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น แต่ในระยะยาวจะกดดันให้เงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า ส่วนค่าเงินบาทแข็งค่า
สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค โดยแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.9 จากสิ้นเดือนกันยายน มาปิดที่ 29.99 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
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 ปี 2564 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยยังคงหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน และชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ภาครัฐจึงมีการยกระดับมาตรการเข้ม
งวดขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดกว่า 50 จังหวัดตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดใน
ช่วงเดือนม.ค.แล้วทยอยผ่อนคลายในเดือนถัดมา ส่งผลให้การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศสะดุด
ลงชั่วคราวในเดือนมกราคม โดยการบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมาหดตัวอีกครั้ง แต่ก็ ไม่รุนแรง
เท่าการระบาดโควิดช่วงต้นปีก่อนที่มีการล็อคดาวน์เต็มรูปแบบ หลังจากสกัดการแพร่ระบาดได้
ภาครัฐได้ ใช้มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจกระจายไปในหลายกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด   
อาทิ โครงการเราชนะ คนละครึ่ง และม.33 เรารักกัน รวมมูลค่ากว่า กว่า 2 แสนล้านบาท  
หรือกว่าร้อยละ 1 ของจีดีพี เพื่อช่วยพยุงอุปสงค์ภายในประเทศ ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรยัง
คงขยายตัวดีต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปีก่อนได้ช่วยสนับสนุนกำลังซื้อในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมาต่อเนื่องจากกลางปีก่อน ได้ส่งผลให้การส่งออกของไทยขยายตัวต่อ
เนื่องจากเดือนธันวาคม โดยตลาดส่งออกที่ขยายตัวดีจะเป็นตลาดหลัก อาทิ สหรัฐ และจีน  
ซึ่งเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นภายหลังมีทยอยฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ปลายปีก่อน รวมทั้งสหรัฐมีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิ่มเติมภายหลังประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งในช่วงกลางเดือน
มกราคม ได้ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของการค้าโลก แม้ว่าดุลการค้าจะยังคงเกินดุลต่อเนื่องจาก  
อุปสงค์ภายในที่อ่อนแอ แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในระดับที่ ไม่สูงนักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 
เป็นผลจากค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นและมีการนำเข้าทองคำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 
4 จากไตรมาสก่อน มาปิดที่ 31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
 
ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง 
ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี จากแนวโน้ม 
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัว
รุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนว
โน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบ
จากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้าน  
การเงินและสินเชื่อที่ ได้ออกไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯ ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้ และกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่
อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตาม
สถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 
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 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 
2563 วันที่ 23 กันยายน วันที่ 18 พฤศจิกายน วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
และวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง คณะกรรมการฯ ประเมินว่า 
เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่เผชิญกับความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูง
ในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ ในระดับต่ำอย่าง  
ต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษา
ขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดเพื่อใช้ ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนเมษายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุจากมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดการเงิน 
โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านตลาดเงิน (Open Market Operation: OMO) เพิ่มสภาพคล่อง
ให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อหน่วยลงทุนและนำหน่วยลงทุนไป
ขายโดยทำสัญญาว่าจะซื้อคืนกับ ธปท. การจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุน  
ในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund หรือ BSF) รวมถึงการลดเงินนำส่ง
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ของสถาบันการเงินเพื่อบรรเทา  
ภาระต้นทุนให้กับสถาบันการเงินหลังจากที่มีภาระในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา 
เพื่อดูแลเสถียรภาพด้านการเงิน โดยที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก
และยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และมีความวิตก
กังวลว่าบริษัทส่วนใหญ่ในไทยจะได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและนโยบายอยู่บ้าน (Stay at 
Home) 
 เดือนพฤษภาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 10 ปี ปรับลดลงตามการ  
ปรับลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 10 ปีปรับเพิ่มขึ้น 
จากแรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก  
รวมถึงแรงขายพันธบัตรระยะยาวจากผู้ลงทุนหลักในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย ที่ต้องการถือ
เงินสดมากขึ้นจากผลกระทบของการที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  
ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย 
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 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  
โดยนักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน แรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ 
สภาพคล่องในระบบที่อยู่ในระดับสูง และเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง แม้ว่ายังมีแรงกดดัน
ด้านอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก 
 เดือนสิงหาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ เส้นอัตรา  
ผลตอบแทนชันขึ้น (Steepening) จากการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล (Bond 
Switching) ที่ส่งผลให้อุปทานพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น และจากการที่นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของ FED ที่เมือง Jackson 
Hole ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินโดยกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ไปเป็น “เงินเฟ้อ
เฉลี่ย” (Average Inflation Targeting หรือ AIT) ใหม่ ซึ่งจะเปิดทางให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวของตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
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 
 เดือนตุลาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวในกรอบแคบจากความกังวลเรื่องการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในยุโรป ส่งผลต่อความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
รวมถึงการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ต่อปี 
ในการประชุมครั้งที่เหลือของปีนี้ 
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 เดือนพฤศจิกายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง จากการที่นักลงทุน
ต่างชาติกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ หลังผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เงินบาทเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจาก 31.188 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม มาปิดที่ 
30.275 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออก
มาตรการเพื่อลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ไทย ช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีความสมดุลมากขึ้น 
 เดือนธันวาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง จากความกังวลการแพร่
ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และการที่อุปทานของพันธบัตรรัฐบาลประจำไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2564 มีปริมาณน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ  
แข็งค่าขึ้นจาก 30.275 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน มาปิดที่ 30.014 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 30 ธันวาคม แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการเพื่อลดแรง
กดดันต่อค่าเงินบาทและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย ช่วยให้เงินทุน
เคลื่อนย้ายมีความสมดุลมากขึ้น 
 เดือนมกราคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น ตามการปรับขึ้นของผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวภายหลังความสำเร็จของ
วัคซีนต้านโควิด-19 และความกังวลเรื่องอุปทานพันธบัตรไทยที่อาจเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนภาค
รัฐเพื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นจาก 30.014 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มาปิดที่ 29.985 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 29 
มกราคม 2564 
 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการ
ประชุมวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ตามที่ตลาด
คาด และคงวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 1.2 แสนล้านดอลลาร์/
เดือนไปจนกระทั่งเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ โดยเฟดจะซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน และซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน เฟดระบุว่า การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วสหรัฐและทั่วโลก ทำให้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่แนวโน้ม
เศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพัฒนาการของวัคซีนต้าน
โควิด-19 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Bear 
Steepening โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรระยะสั้น ตามการปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความกังวลว่า
เฟดอาจจะเริ่มทยอยลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE Tapering) เพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ 
เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 เริ่มดีขึ้นเมื่อมีการแจกจ่ายวัคซีน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้น และแรงหนุนจากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10ปี ปรับเพิ่มจาก 1.11% 
สิ้นเดือนก่อน มาปิดที่ 1.54% ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สอดคล้องกับพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี  
ที่ปรับเพิ่มจาก 1.30% มาปิดที่ 1.77% สำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
 เดือนมีนาคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Bear 
Steepening โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรระยะสั้นปรับลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  
จากความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้น
เมื่อมีการแจกจ่ายวัคซีน และความกังวลต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อจากมาตรการเศรษฐกิจมูลค่า 
1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มจาก 1.54% 
สิ้นเดือนก่อน มาปิดที่ 1.74% ในวันที่ 31 มีนาคม สอดคล้องกับพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ที่ปรับ
เพิ่มจาก 1.77% มาปิดที่ 1.95% สำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ 
(Government Bond Total Return Index) ลดลงร้อยละ 1.97 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อน 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้ ไทย 25 เดือน A (KTF25A) เป็นกองทุนตราสารหนี้แบบที่มี
กำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่มีอายุครบ
กำหนดสอดคล้องกับระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองทุนมี
สัดส่วนการถือเงินสดร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบ
กำหนดอายุของกองทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยอายุครบกำหนดของตราสารหนี้ที่
กองทุนลงทุนสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 1.01% และเนื่องจาก  
ผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทน 
จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 - ไม่ม ี
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี�ไทย �� เดือน A
Fund Performance of K Thai Fixed Income 25 Months A Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(�) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทนิย้อนหลงั/Calendar Year Performance

ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)

*C*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 0.131.713.14

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/AN/AN/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.070.270.33

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั/Benchmark Standard Deviation N/AN/AN/A

*C

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

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

(�) ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง ณ วนัที� �� มนีาคม 2564/Performance as of 23 Mar 2021

Year to � เดือน � เดือน � ปี � ปี � ปี �� ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

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

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

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*30/01/2019

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.321.010.580.150.13

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return N/AN/AN/AN/A N/A

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.290.160.070.060.07

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) N/AN/AN/AN/A N/A

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

Fund Performance of K Thai Fixed Income 25 Months A Fund
  ตวัชี�วดั

   ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี�วดั

  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.

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

Fund Performance of K Thai Fixed Income 25 Months A Fund
  ตวัชี�วดั

   ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี�วดั

  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.

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 - ไม่มี 
  

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กรกฎาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 3,694.16 0.20

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 290.41 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 369.42 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 149.53 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 4,503.51 0.25

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 5,381.71 0.28

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 488.95 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 538.17 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 197.31 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 6,606.14 0.35

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือนA

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้
ไทย25เดือนA
 - ไม่มี 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR)
 - ไม่มี 
 
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 - ไม่มี 
 
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

 - ไม่ม ี


รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือนA

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่1มกราคม2563ถึงวันที่24มีนาคม2564  
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 - ไม่มี 
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ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 - ไม่มี 
 
ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - ไม่ม ี
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือนA 

ผู้จัดการกองทุนหลัก
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
 

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
 - ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 - ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
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   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. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 




