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สำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานประจำปี
ณ 31 มีนาคม 2565

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(K Thai Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors : KTF3YA-AI)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
และหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทกองทุน
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมตราสารหนี้
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
28 มีนาคม 2562
1 มีนาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมี ไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
			
			
			
			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงาน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) *****
*
**
***
****
*****

ปี 2564/2565
วันที่ 1 มีนาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(วันเลิกกองทุน)

ปี 2563/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2,278,379,157.00
11.0106 **

2,290,737,506.27
10.7213 *

60,472,406.07
2.45 ****
N/A

38,228,267.88
1.68 ***
N/A

ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อมูล ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (30 มีนาคม 2565)
ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565
ตัวชี้วัด ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่
กำหนดจึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(รอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย สำหรับงวดสิ้นสุดเดือน มีนาคม 2565
ปี 2564 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 7.5 เป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ
6 ไตรมาส ผลจากฐานต่ำ และดีขึ้นร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน แม้ว่าในช่วงต้นไตรมาสสองเกิด
การแพร่ระบาดโควิดรอบ 3 ทำให้ต้องมีการมาตรการกึ่งล็อคดาวน์ในหลายจังหวัดในช่วงครึ่งเดือน
แรกของเดือนพฤษภาคมก่อนจะผ่อนคลายลงบ้างในเดือนมิถุนายนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโค
วิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่เชื้อเร็วกว่ารอบก่อน กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและความ
เชื่อมั่นในการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและธุรกิจ แต่ภาครัฐยังคงมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูช่วย
เหลือในโครงการเราชนะและม.33 เรารักกันซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายเข้ามาช่วยประคองการเติบโตของ
เศรษฐกิจ พร้อมกับการเร่งแผนการจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นเพื่อสกัดการแพร่
ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงมีส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ขยายตัว
ร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 36 จากปีก่อน ผลจากฐานต่ำ ดีขึ้นแบบกระจายตัวทั้ง
ตลาดและสินค้าส่งออกได้รับอานิสงค์จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไตรมาสก่อน เป็น 3.6
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสนี้ กดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงต่อเนื่องมาปิดที่ 32.0 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนมิถุนายน ซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 2.5 จาก ณ เดือนมีนาคม
ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยสลับมาหดตัวลงร้อยละ 0.2 อ่อนแรงลงอีกครั้ง เนื่องจากการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกสามที่รุนแรงกว่ารอบก่อนๆ สาเหตุหลักมาจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
สายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นมากจนระบบสาธารณสุขไม่เพียงพอรองรับ ภาครัฐต้องทยอยยกระดับ
มาตรการควบคุมโรคเข้มงวดมากขึ้นในช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม ก่อนจะทยอยผ่อนคลายมาตรการ
เข้มงวดลงเล็กน้อยในเดือนกันยายน โดยพื้นที่ควบคุมแบบเข้มงวดสูงสุดครอบคลุมเพิ่มขึ้นจาก 10
จังหวัดในเดือนกรกฎาคมได้ปรับเพิ่มเป็น 29 จังหวัดในเดือนสิงหาคม-กันยายน ซึ่งคิดเป็น 78%
ของจีดีพี ในปี 2019 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะงักงัน สะท้อนจากดัชนีชี้ตัว
การเดินทาง (Google Mobility Index) ของไทยที่ปรับลดลงต่ำสุดกลับไปใกล้เคียงกับช่วงเดือน
เมษายนปีก่อน ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ขณะที่มีส่งออกยัง
คงขยายตัวดีต่อเนื่องแต่ชะลอตัวลง เนื่องจากการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศ
ทำให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวและมีปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมมีการใช้
มาตรการเข้มงวดขึ้นกระทบต่อการผลิตและส่งออก อาทิ กลุ่มอาหารแปรรูปและอิเลกทรอนิคส์


อย่างไรก็ตาม ภาครัฐการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนมากขึ้นส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทยอยลดลง
ทางการจึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดลงบ้างในเดือนกันยายนส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทยอยฟื้นคืนกลับมาบางส่วน ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการเยียวยาออกมาบรรเทาผลกระทบบาง
ส่วน อนึ่ง ภาครัฐได้ริเริ่มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็น 4.5
หมื่นคนในไตรมาสสาม ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าจากไตรมาสสอง แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย และ
เป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ
ของไทยที่ยังมีอยู่และหลายประเทศจัดไทยอยู่ ในกลุ่มประเทศมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด
รายได้ท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดอย่างช้าๆ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดิน
สะพัดยังคงขาดดุลต่อเนื่องจากต้นปี กดดันเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องไปปิดที่ 33.7 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายนซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 7.8 จากปลายปีก่อน ซึ่งในปีนี้เงินบาท
อ่อนค่ามากสุดในภูมิภาค หลังจากแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องมากว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม เงินบาทอ่อนค่าจะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของไทยได้บางส่วน	
ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 1.8 ฟื้นจากหดตัวเล็กน้อยใน
ไตรมาสก่อน หลังจากมีการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนกันยายน
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทยอยฟื้ น ตั ว กลั บ มาปกติ ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ ภาครั ฐ ได้ เ ร่ ง เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณและมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนการฟื้ น ตั ว ของกำลั ง ซื้ อ ภายในประเทศ
ขณะที่การส่งออกเร่งตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่ม
ขึ้น ประกอบกับปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตบรรเทาลง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ผลิตและส่งออกได้ดีขึ้น ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสนี้ ได้เร่งตัวขึ้นกว่า 7 เท่ามาอยู่ที่ 3.42
แสนคน ผลจากแผนการเปิดประเทศในเฟสแรกมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์
ของตลาด แต่แผนการเปิดประเทศสะดุดลงชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์โอมิค
รอนตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หลายประเทศได้ชะลอ
แผนการเปิดประเทศชั่วคราว อย่างไรก็ตาม รายได้ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยให้ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุลลดลงเหลือ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อน ส่งผล
ให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ 33.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม อนึ่ง
แรงกดดันเงินเฟ้อได้เร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ในไตรมาส 4 จากร้อยละ 0.7 ไตรมาสสาม เป็น
ผลจากราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้น มาตรการอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคสิ้นสุดลง และภาวะ
อุทกภัยในหลายพื้นที่ ได้ส่งให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้น แต่เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ซึ่งยังคงอยู่
ใกล้กรอบล่างของเป้าหมายกนง.(ช่วงร้อยละ 1-3) ยังคงเกื้อหนุนให้กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่
ร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย


กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ปี 2565 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.2 ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 1.8
ไตรมาสก่อน ปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายใน
ประเทศฟื้นตัวภายหลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ประกอบกับภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอาทิ ช็อปีดีมีคืน คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ แต่อุปสงค์ในประเทศยังคงเปราะบาง โดยการ
บริโภคภาคเอกชนในส่วนของสินค้าคงทนและภาคบริการฟื้นตัวหลังจากหดตัวในปีก่อน แต่สินค้า
ไม่คงทนยังคงไม่สดใส เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงไม่ฟื้นตัว แต่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นตามราคา
พลั ง งานและอาหาร เป็ น ผลจากความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ส เซี ย และยู เ ครนที่ ยื ด เยื้ อ จากปลาย
เดือนก.พ. ส่งผลให้ราคาพลังงานเร่งตัวขึ้นมาก บั่นทอนกำลังซื้อของครัวเรือน โดยเงินเฟ้อเร่งตัว
ขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ในไตรมาสแรก ขณะที่เงินเฟ้อที่ ไม่รวม
หมวดพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.2 มาเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ซึ่งเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นนี้
จากทางด้านอุปทานเป็นสำคัญ ทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ร้อยละ 0.5 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้น ทางด้านต่างประเทศ
การส่งออกและนำเข้าขยายตัวชะลอตัวลง ผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวขึ้นและการค้าโลกชะลอตัว แม้ว่า ไทยจะทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวอีก
ครั้งตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวทยอยเพิ่มขึ้นจาก 1.3. แสนคนในเดือน
มกราคมเป็น 2.1 แสนคนในเดือนมีนาคม แต่ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด ดุลบัญชี
เดินสะพัดดีขึ้นเล็กน้อย แต่จะมีแนวโน้มดีขึ้นหากรายได้ท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนขึ้น หลังจาก
มีกระแสเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องจากไตรมาสสี่เพื่อมาลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน โดยสองเดือนแรกมีเงินทุนไหลเข้ารวม 2.3 แสนล้านบาท แต่ ในเดือนมีนาคมมีเงินทุน
ไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนรวม 3.3 หมื่นล้านบาท จากความกังวลต่อนโยบาย
การเงินที่ตึงตัวขึ้นของสหรัฐ กดดันเงินบาทให้กลับมาอ่อนค่าลงมาปิดที่ 33.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงปลายปีก่อน
ตลาดเงิน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุม วันที่ 24 มี นาคม วัน ที่ 5 พฤษภาคม
วันที่ 23 มิถุนายน วันที่ 4 สิงหาคม 25 วันที่ 29 กันยายน วันที่ 10 พฤศจิกายน วันที่ 22
ธันวาคม 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 30 มีนาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และ 2566
จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับ
ขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ทั้งนี้ การฟื้นตัวของ


เศรษฐกิจไทยเป็นไปตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว โดยผลของการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากเท่าระลอกก่อน
หน้า และแม้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่จะไม่กระทบแนวโน้มการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษา
เสถี ย รภาพราคา ควบคู่ กั บ ดู แ ลเศรษฐกิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น และเต็ ม ศั ก ยภาพ และรั ก ษา
เสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กนง.จะติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ได้แก่
ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจ
ขยายวงกว้างและสร้างความไม่แน่นอนในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่
เหมาะสมหากจำเป็น
ตลาดตราสารหนี้
เดื อ นมี น าคม 2564 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รโดยรวมปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ในรู ป แบบ Bear
Steepening โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรระยะสั้นปรับลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
จากความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้น
เมื่อมีการแจกจ่ายวัคซีน และความกังวลต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อจากมาตรการเศรษฐกิจมูลค่า
1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10ปี ปรับเพิ่มจาก 1.54%
สิ้ น เดื อ นก่ อ น มาปิ ด ที่ 1.74% ในวั น ที่ 31 มี น าคม สอดคล้ อ งกั บ พั น ธบั ต รไทยอายุ 10 ปี
ที่ปรับเพิ่มจาก 1.77% มาปิดที่ 1.95% สำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
เดือนเมษายน 2564 อัตราผลตอบแทนปรับตัวผันผวนในกรอบ +0.02 ถึง -0.19% จากการ
ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจลดลง จากผลกระทบของการระบาด
โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยระยะยาวมากขึ้น
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการ
ประชุมวันที่ 27-28 เมษายน 2564 มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25%
และคงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้าน
ดอลลาร์/เดือน ทั้งนี้เฟดมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการจ้างงานมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 และการสนับสนุนด้านนโยบาย ซึ่งเห็นได้จากการที่หลายภาคอุตสาหกรรมที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโควิดเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางเฟดยังยืนยันจะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อน
คลายต่อเนื่อง จนกว่าอัตราเงินเฟ้อระยะยาวและการจ้างงานปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน


กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ที่ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ย
รี ไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25%
นอกจากนี้ ECB มี ม ติ ค งวงเงิ น ในการซื้ อ พั น ธบั ต รตามโครงการ Pandemic Emergency
Purchase Program (PEPP) ที่ระดับ 1.85 ล้านล้านยูโร โดยจะซื้อพันธบัตรตามโครงการดังกล่าว
จนถึงเดือนมีนาคม 2565
เดือนพฤษภาคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุน้อยกว่า 20 ปีเปลี่ยนแปลง -0.03
ถึง +0.11% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุมากกว่า 20 ปี ปรับลดลง 0.03 ถึง 0.07% จาก
ความกังวลว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจตัดสินใจ
ลดการอัดฉีดสภาพคล่องเร็วกว่าคาด จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้น
รวมถึ ง ความกั ง วลเรื่ อ งอุ ป ทานของพั น ธบั ต รที่ อ าจเพิ่ ม ขึ้ น จากการที่ ครม. มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้
กระทรวงการคลังออก พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ วงเงิน 700,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินสำหรับ COVID-19 เพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท ลดลง
จาก 7 แสนล้านบาท ที่ ครม.อนุมัติไปก่อนหน้า)
เดือนมิถุนายน 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง 0.03-0.22% ยกเว้น
อายุ 1 ปีและต่ำกว่าปรับเพิ่มขึ้น 0.02-0.03% โดยอัตราผลตอบแทนปรับลดลงในทิศทางเดียวกัน
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจากเฟดและ คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำต่อไป รวมถึงความกังวลเรื่องการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19
ที่จะมีผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เงินบาทอ่อนค่าลง 2.55% จากสิ้นเดือนก่อนที่ระดับ 31.254
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มาปิดที่ 32.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 30 มิถุนายน
เดือนกรกฎาคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง 0.01-0.29% โดย
อัตราผลตอบแทนปรับลดลงในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จากความ
กังวลเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกสามของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการ
กลายพันธุ์ของไวรัส ทำให้การระบาดมีแนวโน้มรุนแรงและยืดเยื้อกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้รัฐบาล
ประกาศมาตรการควบคุมโรค โดยประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและไม่ทั่วถึงส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบาง
เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะยังคงซื้อพันธบัตร
ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) จะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินบาทอ่อนค่าลง
2.63% จากสิ้นเดือนก่อนที่ระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาปิดที่ 32.89405 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 30 กรกฎาคม


เดือนสิงหาคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ โดย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นถึงกลาง ปรับลดลง 0.01-0.08% และอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 0.01-0.07% อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับลดลงจากการที่ตลาด
คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
เนื่องจากมีเสียงข้างน้อยเสนอให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมวันที่ 5 สิงหาคม รวมถึง
การปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแนวโน้มการปรับลด
วงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เงินบาทแข็งค่าขึ้น
1.69% จากสิ้นเดือนก่อนที่ระดับ 32.894 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาปิดที่ 32.338 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ในวันที่ 31 สิงหาคม
		 เดือนกันยายน 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ จากปัจจัยใน
ประเทศหลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (สบน.) ประกาศแผนการกู้เงิน
ในปีงบประมาณหน้า โดยจะมีการออกพันธบัตรสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เดิมถึงกว่า 30% จากเดิมคาด
ไว้ 8-9 แสนล้านบาท เป็น 1.1-1.3 ล้านล้านบาท ประกอบกับกระทรวงการคลังอาจขยายเพดาน
หนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ของจีดีพีเป็นการชั่วคราว และปัจจัยต่างประเทศ จากการที่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 1.53% สูงสุดในรอบ
3 เดือน จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ความกังวลต่อการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และ
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์
เดือนตุลาคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ จากปัจจัยในประเทศ
เรื่องอุปทานของพันธบัตรจำนวนมากกว่าที่ตลาดคาดกว่า 30% รวมถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และการที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะทยอยลดการ
ผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน โดยการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนพฤศจิกายน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ
(Government Bond Total Return Index) ลดลงร้อยละ 3.49 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อน
เดือนพฤศจิกายน 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง โดยอัตราผลตอบ
แทนพันธบัตรระสั้นถึงกลาง ไม่เกิน 20 ปี ปรับตัวลดลง 0.01-0.22% ขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวเปลี่ยนแปลงในกรอบแคบๆ บวกและลบไม่เกิน 0.03% ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทน
โดยรวมปรับลดลง มาจากแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อค่อนข้างมาก ประกอบนักลงทุนมี


กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ความกังวลมากขึ้นภายหลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำเตือนเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 สาย
พันธุ์โอมิครอน ที่มีแนวโน้มจะแพร่ระบาดไปทั่วโลก
เดือนธันวาคม 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น จากการที่ตลาดมอง
ว่าการระบาดของโอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจมากนัก และแรงกดดันการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลก โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับ
เพิ่มอัตราการลดคิวอีจากเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 3.0 หมื่นล้านดอลลาร์ และส่ง
สัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้งในปี 2022 จากการที่เฟดมองว่าปัญหาเงินเฟ้อกำลัง
เป็นสิ่งที่น่ากังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8-1 เสียงปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.25% เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ สวนทางกับที่ตลาดคาด นับเป็น
ธนาคารกลางขนาดใหญ่แห่งแรกที่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19
ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณลดวงเงินซื้อพันธบัตร และคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ในการประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี
เดือนมกราคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น จากความกังวลเรื่อง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อพิจารณา
จากการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อ และการปรับลดขนาดงบดุลอาจเริ่มขึ้นหลังจากที่เริ่มปรับขึ้น
ดอกเบี้ยไปแล้ว
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมเปลี่ยนแปลงในกรอบแคบ ๆ
จากความกังวลเรื่องผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่อาจเป็นตัวแปรใหม่ต่อการ
ตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักต่างๆ โดยนักลงทุนยังมีความกังวลว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เมื่อพิจารณาจากการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อ และ
การปรับลดขนาดงบดุลอาจเริ่มขึ้นหลังจากที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว ในการประชุมครั้งถัดไป
เงินทุนต่างประเทศเข้าลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.12 จากสิ้น
เดือนก่อนที่ 33.431 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาปิดที่ 32.723 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
เดือนมีนาคม 2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ในทิศทางเดียวกัน
กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน รวมถึงการที่
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมวันที่
16 มีนาคม 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.25-0.50% และส่ง
สัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 6 ครั้งๆ ละ 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ในขณะที่ช่วงปลาย
เดือน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เกิดภาวะ inverted yield curve โดยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 5 ปี อยู่สูงกว่าพันธบัตรอายุ 30 ปี เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจเกิด


ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการณ์ ไว้
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ
(Government Bond Total Return Index) ลดลงร้อยละ 4.82 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF3YA-AI) เป็นกองทุน
ตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้
เอกชนที่มีอายุครบกำหนดสอดคล้องกับระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย ณ วันที่ 30 มีนาคม
2565 กองทุนมีสัดส่วนการถือเงินสดร้อยละ 100 ของทรัพย์สินสุทธิ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนตามเดิม และให้อายุครบกำหนดของ
ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
3.25% และเนื่องจากผู้ลงทุนได้อัตราผลตอบแทนตามที่กองทุนกำหนดตามที่ระบุในข้อมูลประมาณ
การอัตราผลตอบแทน จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
ไม่มี



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีไ� ทย � ปี A ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Fund Performance of K Thai Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors

(�) ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทนิ ย้ อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี /Year

Fund Performance of K2556
Thai Fixed2557
Income 3 Years
Retail Investors
2558 A Fund
2559Not for2560
2561

ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คาดหวังตามระยะเวลาที�กาํ หนด
นรวม/Fund
Return นกับตัวชี�วดั
จึผลตอบแทนกองทุ
งไม่จาํ เป็ นต้องเปรี ยบเทียบผลการดํ
าเนินงานของกองทุ

(2013)

(2014)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

*S

2562
2563
2564
2565
(2015)Benchmark (2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
None. Since the Fund uses buy & hold management strategy in order to seek expected return over specified period, it is not necessary
4.26
2.55
2.45
0.51
to compare fund performance to the benchmark.

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนิ นงาน/Fund Standard Deviation

0.68

0.85

0.17

0.10

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั /Benchmark Standard Deviation

N/A

N/A

N/A

N/A

� ปี
(% ต่อปี )
5 Years
(% p.a.)

�� ปี
(% ต่อปี )
10 Years
(% p.a.)

*C

*S ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั จัดตั�งกองทุนจนถึงวันทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

*C ผลการดําเนินงานตั�งแต่วนั ทําการสุ ดท้ายของปี ปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที�เลิกกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from the last business day of previous calendar year to termination date.

(�) ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที� �� มีนาคม 2565/Performance as of 30 Mar 2022
Year to
Date

� เดือน � เดือน
� ปี
(3 Months) (6 Months) (% ต่อปี )
1 Year
(% p.a.)

� ปี
(% ต่อปี )
3 Years
(% p.a.)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return

0.51

0.51

1.20

2.45

3.24

ผลตอบแทนตัวชี�วดั /Benchmark Return

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดําเนินงาน (% ต่อปี )/Fund Standard Deviation (% p.a.)

0.10

0.10

0.11

0.14

0.61

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี�วดั (% ต่อปี )/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

ตัวชี�วดั
ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คาดหวังตามระยะเวลาที�กาํ หนด
จึ งไม่จาํ เป็ นต้องเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี�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.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ� งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี� ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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*28/03/2019

Since
Inception
Return
(% p.a.)
3.25
N/A
0.61
N/A

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  กันยายน  ถึงวันที  มีนาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

8,047.47

0.35

277.23

0.01

804.75

0.04

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

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

76.57

0.00

9,206.01

0.40

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที  มีนาคม  ถึงวันที  มีนาคม 
ค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุ ทธิ

14,091.28

0.62

518.98

0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)

1,409.13

0.06

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนๆ(Other Expenses**)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses)
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหกั จากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซื อขายหลักทรัพย์
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132.02

0.01

16,151.40

0.71

13

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

14

15

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

16

17

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

18

19

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

20

21

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

22

23

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

24

25

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย
3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ไม่มี

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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
26

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย
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 (Soft Commission)
- ไม่มี

27

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
บลจ. กสิกรไทย จำกัด

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
แบ่งออกเป็น
เรียกชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้น

บาท
บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บาท

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
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6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
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135,771,370.00
27,154,274.00
135,771,370.00
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