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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
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ณ 4 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้   ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
อายุโครงการ
ประมาณ 2 ปี 8 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 7 เดือน และไม่เกิน 2
ปี 9 เดือน
จำนวนเงินทุนของโครงการ 3,750,741,905.04 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน
375,074,190.5040 หน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
22 กุมภาพันธ์ 2560
รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
นโยบายการลงทุนของโครงการ
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร
แห่งหนี้ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงิน รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมี ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Notes)
ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สิน และ
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน 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/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

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

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

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

ปี 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 	
สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2562 	
(วันเลิกกองทุน)

ปี 2561/2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

3,793,151,887.84 **
10.5687 **

3,781,697,390.19
10.4274

50,835,048.54

54,157,588.00

0.5687
2.19% ***
N/A

0.1484
1.44% *
N/A

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
** ใช้ข้อมูลวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (วันที่ 3 ตุลาคม 2562)
*** ผลการดำเนินงาน 1 ปีย้อนหลัง ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
**** ตัวชี้วัด
    ไม่มี เนื่องจากผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผล
ตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
(รอบระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 4 ตุลาคม 2562)
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
ปี 2561 ไตรมาสสี่ เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.2 ใน
ไตรมาสก่อนที่เศรษฐกิจอ่อนแรงลง โดยดีขึ้นแบบกระจายตัว โดยการส่งออก ท่องเที่ยวและการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง แต่ขยายตัว
ในทุกกลุ่มสินค้า ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์
จากมาตรการฟรีวีซาให้กับนักท่องเที่ยว 20 ชาติเป็นเวลา 60 วันมีผลตั้งแต่กลางเดือนพ.ย. ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวจีนพลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือนหลังเหตุเรือล่ม ประกอบนำเข้า
ชะลอตัวลงมากกว่าส่งออก ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่ความ


กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
กังวลต่อชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรใน
ตลาดเกิดใหม่ ในเดือนธันวาคมรวมทั้งไทย ซึ่งกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.6 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคมซึ่งใกล้เคียงกับปลายปีก่อน ซึ่งเงินบาทยังคงอ่อนค่าน้อยกว่า
ค่ า เงิ น อาเซี ย นซึ่ ง อ่ อ นค่ า ลงในช่ ว งร้ อ ยละ 2.1-5.7 อั น เป็ น ผลมากจากเสถี ย รภาพทางด้ า น
ต่างประเทศของไทยอยู่ ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน อนึ่ง ในเดือนธันวาคมคณะกรรมการ
นโยบายทางการเงินมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75
เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินหลังจากดอกเบี้ยอยู่ ในระดับต่ำมากมานานและเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต
ปี 2562 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอตัวจากร้อยละ 3.6 ไตรมาส
ก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวพร้อมกันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมาต่อ
เนื่องจากปีก่อน วัฏจักรอิเลกทรอนิคส์ขาลง และการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังไม่
มีข้อยุติแม้ว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปลายปีก่อนโดยสหรัฐเลื่อนการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีน
ออกไป 3 เดือน ทำให้ทั้งสองประเทศไม่ต้องเร่งสะสมสินค้าก่อนปรับเพิ่มภาษีเหมือนช่วงครึ่งหลังปี
ก่อน ส่งผลให้การส่งออกในเดือนมีนาคมยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่สอดคล้องกับภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหดตัวลงเช่นกันส่งผลให้ ในไตรมาสแรกดุลการค้าเกินดุล 6.8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้
ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนแรก ซึ่งเกินดุลสูงกว่า
ในช่วงครึ่งหลังปีก่อน ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่าจากปลายปีก่อนมาปิดที่ 31.7 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.6 แข็งค่าสุดในภูมิภาค รองลงมาเป็นค่าเงินของ
จีนและมาเลเซียซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.5 และ 1.3 ตามลำดับ ทางด้านอุปสงค์ในประเทศ การใช้
จ่ายครัวเรือนชะลอตัว เนื่องจากหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัดการขยายตัวและภัยแล้ง รวม
ทั้งการซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนรถยนต์คันแรกชะลอจากปีก่อน ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวเล็กน้อย เนื่องจากภาคเอกชนรอความชัดเจนจากนโยบายรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งและ
มาตรการกำกับดูแลการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ของธปท.ได้บั่นทอนการขยายตัวของ
อุตสาหรรมการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปีเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับภูมิภาค และเงินเฟ้อยังคงอยู่ ในระดับต่ำ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐได้
เปลี่ยนท่าทีต่อแนวโน้มนโยบายการเงินจากเข้มงวดมาผ่อนคลายลงจากปีก่อนด้วยการส่งสัญญาณ
คงดอกเบี้ยตลอดปีนี้ส่งผลให้ คณะกรรมการนโยบายทางการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ
1.75 ในการประชุมเดือนมีนาคมด้วยมติเอกฉันท์อีกครั้งหลังจากมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยไปในช่วง
ปลายปีก่อน
ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี ชะลอตัวจาก
ร้อยละ 2.8 ไตรมาสก่อน ชะลอในหลายภาคส่วน เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากข้อพิพาท
ระหว่างสหรัฐและจีนที่รุนแรงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจาก 10% เป็น 25% กับ


สินค้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐมีผลตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจีนมีจัดเก็บภาษี
ตอบโต้กับสหรัฐด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจีนและการค้าโลก ประกอบกับ
เป็นช่วงขาลงของวัฏจักรอิเลกทรอนิคส์ และค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในเอเชีย ทำให้มูลค่าส่งออก
ไตรมาสสองหดตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคโดยส่งออกไทยหดตัวร้อยละ 4.2
จากหดตัวร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อน โดยหดตัวแบบกระจายตัวทั้งตลาดและสินค้าส่งออก แต่มูลค่า
นำเข้าหดตัวเช่นกัน รวมทั้งบริษัทต่างชาติมีการส่งกลับกำไรและเงินปันผลตามฤดูกาลจากการเข้า
มาลงทุนในไทย ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแต่ลดลงเหลือ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 30.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน โดย
เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.1 จากไตรมาสก่อน ส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศ การบริโ ภคภาค
เอกชนที่เป็นปัจจัยหลักช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจมาต่อเนื่องก็ชะลอตัวลงเช่นกัน
เนื่องจากภัยแล้งส่งผลต่อกำลังซื้อในต่างจังหวัด รายได้นอกภาคเกษตรชะลอตัวตามการส่งออก
และมาตรการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการขยายสินเชื่อ
ครัวเรือนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ประกอบกับในช่วงสุญญากาศทางการเมืองทำให้
การใช้จ่ายภาครัฐและการประมูลโครงการใหม่เกิดความล่าช้าและเอกชนชะลอการลงทุน ซึ่งยัง
ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารประเทศตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปจะช่วย
ให้ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความไม่แน่นอนของ
จากนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐและปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
เงินเฟ้อยังคงอยู่ ในระดับต่ำใกล้กรอบล่างของเป้าหมายคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ซึ่งยัง
คงเอื้อต่อการดำเนินนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายได้ต่อเนื่องเพื่อประคองการเติบโตของ
เศรษฐกิจ
ไตรมาสสาม เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวช้าๆ ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยแรงส่ง
ของเศรษฐกิจชะลอลงในเกือบทุกองค์ประกอบยกเว้นภาคท่องเที่ยวและเกษตรเป็นผลจากฐานต่ำ
และภัยแล้งคลี่คลาย ปัจจัยลบสำคัญมาจากสงครามการค้ายกระดับขึ้นเมื่อสหรัฐเพิ่มการจัดเก็บ
ภาษีร้อยละ 15 กับสินค้าส่งออกจีนอีก 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลวันที่ 1 กันยายน และจีน
มีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้เช่นกัน ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ได้สร้างความกังวลต่อการ
เติบโตของการค้าโลกและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินมีทิศทางผ่อนคลายลง
ธนาคารกลางสหรั ฐ ได้ ป รั บ ลดดอกเบี้ ย นโยบายลง 2 ครั้ ง ในการประชุ ม เดื อ นกรกฏาคมและ
กันยายน รวมร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 11
ปีหลังจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ธนาคารกลางในกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงตามรวมทั้งไทย ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
ทางการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 1.5 เป็นการปรับลดครั้ง
แรกในรอบ 4 ปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมอย่างเหนือความคาดหมายของตลาด รวมทั้งภาย
หลังรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศภาครัฐทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้าง
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ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร ท่องเที่ยว ลงทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ
ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวและเงินทุนไหลออก
จากตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทย แต่ดุลการค้าที่ยังคงเกินดุลสูงอันเป็นผลมาจากนำเข้าหดตัว
สูงกว่าการส่งออกและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3 เกินดุล 9.1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้
เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน จาก 30.7
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
ตลาดเงิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติ 4 ต่อ 3 ให้
คงอัตราดอก เบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยกรรมการ 3 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
0.25% ในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็น 1.75% เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลังจากที่มีการคงดอกเบี้ยที่
1.50% ต่อเนื่อง 28 ครั้ง ในการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% โดย 2 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น
2.00% ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่านลาประชุม ในการประชุมวันที่ 20 มีนาคม
2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี ในการประชุมวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี และในการ
ประชุมวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 62 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและเริ่มส่งผลไปสู่
อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะ
การเงินโดยรวมยังอยู่ ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน
แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่
จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในภาวะที่นโยบายการเงินอยู่ ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่ต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงในอนาคต คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 25 กันยายน 2562
มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% และปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจลงเหลือ 2.8% โดยชี้ว่าคณะกรรมการฯ ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ


กว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่อุปสงค์ ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี
แนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คณะกรรม
การฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู้กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
ตลาดตราสารหนี้
เดื อ นตุ ล าคม 2561 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 0.03-0.24% โดยอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือนปรับเพิ่มขึ้นมากสุด 0.24% มาปิดที่ 1.55% สะท้อนการคาด
การณ์ของตลาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต และ
สอดคล้องกับอัตราประอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.12% มาปิดที่ 1.74%
สะท้อนการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากตัวเลข
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใน
การประชุมวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี
เดือนพฤศจิกายน 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลงตลอดทั้งเส้น โดยมี
แรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ
อัตราเงินเฟ้อต่ำ ทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ ในระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินบาท
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.08 จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ระดับ 32.908 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้
ตลาดตี ค วามว่ า ถ้ อ ยแถลงของประธานเฟด Powell ที่ ว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย เฟดในปั จ จุ บั น ที่
2%-2.25% นั้นต่ำกว่าช่วงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2.5%-3.5% เล็กน้อยเท่านั้น
บ่งชี้ว่า เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงและน้อยลงกว่าคาด
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติ 4 ต่อ 3 ให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยกรรมการ 3 ท่านเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยในภาพ
รวมมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ต่ อเนื่อง แม้การส่งออกจะมีสัญญาณชะลอลงบ้ า งจากผลกระทบของ
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อัตราเงินเฟ้ออยู่ ในระดับต่ำแม้ว่าเศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ต้องติดตามความเสี่ยงบางจุดซึ่ง
อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต ได้แก่ พฤติกรรมการก่อหนี้ยัง
อยู่ ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ คุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังไม่ปรับดีขึ้น
อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ ในระดับต่ำอาจส่งผลกระทบต่อฐานเงินออมในอนาคต และพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอื่นๆ ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความ
เสี่ยงต่ำกว่าที่ควร (underpricing of risks) คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยาย
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ตัวได้ดีต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย ความจำเป็นที่จะต้องใช้
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะเริ่มทยอยลดลง และการรักษา policy space
เพื่อรองรับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรม
การฯ จะประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการของข้อมูล (data-dependent) ทั้งการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ประกอบการดำเนินนโยบาย
การเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป
เดือนธันวาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปีและต่ำกว่า ปรับเพิ่มขึ้น 0.040.21% ตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอายุ 2 ปีเป็นต้นไป ปรับลดลง 0.02-0.23%
โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เนื่องจากตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมี
แนวโน้มจะปรับขึ้นอีกไม่มาก และนักลงทุนมีความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจและ
สงครามการค้า ซึ่งกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทั่วโลกปรับลดลง ทั้งนี้
เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.49 จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ระดับ 32.417 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ซึ่งเป็นการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ในปีนี้ โดยเป็นไปตามตลาดคาด ขณะเดียวกันปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในปีหน้าลงเหลือ 2 ครั้ง (จากเดิมที่คาด 3 ครั้ง) รวมถึงปรับลดคาดการณ์การขยาย
ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯทั้งในปีนี้ (3% จาก 3.1%) และปีหน้า (2.3% จาก 2.5%)
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง
ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.75% เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลัง
จากที่มีการคงดอกเบี้ยที่ 1.50% ต่อเนื่อง 28 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว
สอดคล้องกับศักยภาพและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินลดลง จึงควรขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพและสร้างขีดความ
สามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน ส่วน 2 เสียงเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากต่าง
ประเทศปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป จึงควรรอดูความ
ชัดเจนก่อน นอกจากนี้ กนง.ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2561 จากที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.4%
เหลือ 4.2% และปีหน้าคาดว่าจะขยายตัวได้ 4% จากเดิมคาดไว้ 4.2%
เดือนมกราคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปีและต่ำกว่า ปรับเพิ่มขึ้น 0.020.09% เข้าใกล้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน ขณะที่อายุ 2 ปีเป็นต้นไป ปรับลดลง 0.01-0.10%
โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่ง
สัญญาณว่าเฟดอาจจะสามารถชลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562 หลังจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ ใน
ระดับต่ำ ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน ทำให้
ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกไม่มาก ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ในประเทศ


เช่น อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 61 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ไว้
ทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ ในระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้น
ร้อยละ 3.6 จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ระดับ 31.237 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุน
เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on mode) จากความคาดหวังผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีน การคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป และจากความ
ไม่แน่นอนเรื่องการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง โดยมีแรงขายจากนักลงทุน
ต่างชาติ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร อ่อนค่าลงจาก 31.237 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31 มกราคม 62 มาปิดที่ 31.496 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออ่อนค่าลง
0.829%
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดย 2 เสียงเห็นควรให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
ไปสู่ระดับ 2% ส่วนกรรมการ 1 คนลาประชุม โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่ลดลง และมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น ขณะที่
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทยอยปรับสูงขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ ในระดับ
ที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินใน
อนาคตที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เดือนมีนาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจปี 2562 ลง 0.2%
จาก 4% เหลือ 3.8% เนื่องจากผลกระทบการส่งออกจากปัญหา Trade war ในขณะที่ธนาคาร
กลาง ECB ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่ำออกไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งออก
มาตรการกระตุ้นรอบใหม่ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมวันที่ 19-20 มีนาคม มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25-2.50% และส่งสัญญาณจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้
จากเดิมคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
เดือนเมษายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นธุรกร
รมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 โดยมีแรงขาย
พันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรฯ ช่วงอายุ 2-4 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของตราสารหนี้รุ่น
เดิมที่นักลงทุนถือครองอยู่ (Source Bonds) ในโครงการ Bond Switching
เดือนพฤษภาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง หลังจากที่ผลกระทบ
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และ


กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
เข้าลงทุนในตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลง 0.37% มาปิดที่ 2.13% ใน
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลง 0.11% มาปิดที่ 2.43% เงินบาทแข็งค่าขึ้น
0.56% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 31.755 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
เดือนมิถุนายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลงหลังจากที่ผลกระทบ
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และ
เข้าลงทุนในตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลง 0.37% มาปิดที่ 2.13% ในขณะ
ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลง 0.11% มาปิดที่ 2.43% เงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.56%
จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 31.755 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
เดือนกรกฎาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง จากการที่ตลาดคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมเดือนนี้ และอาจส่งผลให้
ธปท.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนหน้า รวมถึงการที่ ธปท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์
มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทและปรับลดวงเงินประมูลพันธบัตรระยะสั้นต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่สอง และ Fitch Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้
สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวจากระดับ “มีเสถียรภาพ” เป็น “เชิงบวก”
โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับลดลงมากกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น
ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนมีความชันลดลง เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) อ่อนค่าลง 0.13% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.776 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
เดือนสิงหาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุ อัตราผลตอบแทน
พั น ธบั ต รระยะกลางถึ ง ยาวปรั บ ลดลงมากกว่ า อั ต ราผลตอบแทนระยะสั้ น ส่ ง ผลให้ เ ส้ น อั ต รา
ผลตอบแทนมีความชันลดลงต่อเนื่อง จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 1.50% เหนือความคาดหมายของตลาด แรงซื้อจากกลุ่ม
กองทุนรวมก่อนการเก็บภาษีดอกเบี้ยและส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้ ในวัน
ที่ 20 สิงหาคม 62 และจากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย
เนื่องจากกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น เงินบาท
(คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 0.42% จากสิ้น
เดือนก่อนมาปิดที่ 30.646 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
เดือนกันยายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ (+/- 0.010.03%) 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
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ
(Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.43 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อน
การลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ไทย 32 เดือนเอ ซึ่งจดทะเบียนกองทุนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมีนโยบาย
ที่ จ ะลงทุ น ในหลั 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 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 กองทุนมีสัดส่วนการถือเงินสดร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิ
เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยดูเรชั่นของ
กองทุนสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 2.19% และเนื่องจาก
ผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทน
จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี


กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทนิ ย้อนหลัง
ปี

2560*S
2.32

2561
1.69

ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด**
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน
0.71
1.53
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน
*C ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน
(2) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

หน่วย : % ต่อปี
2562*C
1.57
0.10

หน่วย : %

					 ตั้งแต่
1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
3 เดือน 6 เดือน
					
ต้นปี			 (ต่อปี)	 (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม					 1.57 0.44 0.97 2.19
2.14
ผลตอบแทนตัวชี้วัด**
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน		
0.10 0.08 0.10 0.12
1.03
(% ต่อปี)
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)
** ตัวชี้วัด
 		
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลา
ที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด
 		
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 		
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)

จำนวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
7,353.67
0.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
538.77
0.01
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)
735.37
0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	 ไม่มี	 ไม่มี
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee)	 ไม่มี	 ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	 ไม่มี	 ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	 ไม่มี	 ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**
138.32
0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)***
8,766.13
0.22
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
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27

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ไทย
32 เดือน A
- ไม่มี
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)
- ไม่มี
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- ไม่มี
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมี ไว้เป็นรายตัว
- ไม่มี
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่มี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรม
กับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
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
28

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A
ผู้จัดการกองทุนหลัก
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
ชัยพร ดิเรกโภคา
ปณตพล ตัณฑวิเชียร
ฐานันดร โชลิตกุล
ทรงพร สืบสายไทย
สารัช อรุณากูร
มนต์ชัย อนันตกูล
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
พิชิต ธนภูวนนท์
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
- ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
- ไม่มี

29

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน 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. 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
15. นายยุทธนา สินเสรีกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
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