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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค แพลน 3
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มีนาคม 2564



กองทุนเปิดเค แพลน 3
ส�ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564

เรียน ท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	 ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	 6	 เดือนแรก	 กองทุนเปิดเค	 แพลน	 3																		
(K	 Plan	 3	 Fund	 :	 K-PLAN3)	 เพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน										
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี	1	ตุล�คม	2563	ถึงวันท่ี	31	มีน�คม	2564
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่ำน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับกำรท�ำรำยกำร
ซื้อ/ขำยกองทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทำง ได้แก่ K-ATM (บริกำรธนำคำร               
ทำงเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นกำรชั่วครำว 
 สำ�หรับช่องทำงกำรลงทุนผ่ำน K-Cyber Invest (บริกำรลงทุนในกองทุนรวมทำงอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทำง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริกำรปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค แพลน 3 
(K PLAN 3 FUND : K-PLAN3) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมผสมแบบกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน   

• กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใตบลจ.เดียวกัน  
• กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงท้ังในและตางประเทศ 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 ตุลาคม 2552 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก รวมท้ังหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตรา
สารแหงทุนไมเกินรอยละ 55 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน รวมท้ัง กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศ
ไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ท้ังนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยที่ไมมีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตรา
สารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (non – investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไมได
รับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) ท้ังนี้ กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหนี้ ท่ีมีอันดับความ
นาเช่ือถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถ
ลงทุนได (Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทานั้น 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
ไดโดยไมจํากัดอัตราสวน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน 
ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถ
ลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอ่ืน
ภายใต บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment) 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ โดยในสภาวการณปกติ กองทุนจะปองกัน
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ในตางประเทศ โดยจะ
ปรับมูลคาการปองกันความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมปองกันความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปล่ียนสําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในตางประเทศ ดังนั้น ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารทุนใน
ตางประเทศเพียงอยางเดียว กองทุนจะไมทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนของจํานวนเงินลงทุนใน
ตางประเทศท้ังจํานวน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล   
ไมจายเงินปนผล 
 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ควำมเห็นของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเกี่ยวกับกำรลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564

	 กองทุนเปิดเค	แพลน3	เป็นกองทุนท่ีมีนโยบ�ยท่ีจะลงทุนท้ังในตร�ส�รแห่งทุน	ตร�ส�รแห่งหน้ี	และ
หรือเงินฝ�ก	รวมท้ังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน	และอ�จจะลงทุนต่�งประเทศได้ไม่เกินร้อยละ	30	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ในส่วนของตร�ส�รทุน	 กองทุนส�ม�รถลงทุนตร�ส�รทุนไม่เกิน											
ร้อยละ	55	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดย	ณ	 ส้ินเดือน	มีน�คม	2564		กองทุนมีสัดส่วนก�ร
ลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ	53.92	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	ตร�ส�รหน้ีประม�ณร้อยละ	45.3	
ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	 และเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินและสินทรัพย์สภ�พคล่องหักหน้ีสินค้�งชำ�ระ
ประม�ณร้อยละ	0.78	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ		โดยก�รลงทุนในตร�ส�รทุนมีหมวดอุตส�หกรรมท่ีกองทุน
ลงทุนสูงกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ	 (Overweight)	 ได้แก่	 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
ก�รท่องเท่ียวและสันทน�ก�ร	 ธน�ค�ร	 ขนส่งและโลจิสติกส์	 อ�ห�รและเคร่ืองด่ืม	 ส่ือและส่ิงพิมพ์					
หมวดอุตส�หกรรมท่ีกองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตล�ด	(Neutral)	ได้แก่	บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	
เงินทุนและหลักทรัพย์	พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	พ�ณิชย์	หมวดอุตส�หกรรมท่ีกองทุนลงทุนน้อยกว่�สัดส่วน
ของตล�ดฯ	(Underweight)	ได้แก่	พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	พ�ณิชย์	กองทุนมีก�รลงทุนร้อยละ	30.14	
ของทรัพย์สินสุทธิในตร�ส�รหน้ีภ�ครัฐ	ขณะท่ีร้อยละ	15.16	ของทรัพย์สินสุทธิเป็นตร�ส�รหน้ีภ�คเอกชน

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้ำ
	 กองทุนลงทุนในตร�ส�รทุน	ณ	 สิ้นเดือน	 มีน�คม	 2564	 มีสัดส่วนร้อยละ	 53.92	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนก�รลงทุนที่ประม�ณร้อยละ	
51.11	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	สิ้นเดือนกันย�ยน	2562	 โดยหมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น	
ได้แก่	ธน�ค�ร	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร	ขนส่งและโลจิสติกส์	เงินทุนและ
หลักทรัพย์	บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	อ�ห�รและเครื่องดื่ม	และปรับลดก�รลงทุนในหมวดวัสดุก่อสร้�ง	
ก�รแพทย์	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 พ�ณิชย์	 ประกันภัยและประกันชีวิต	 บรรจุภัณฑ์	
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	สื่อและสิ่งพิมพ์	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
	 ในส่วนของตร�ส�รหนี้	ณ	สิ้นเดือน	มีน�คม	2564	กองทุนลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนร้อย
ละ	15.16	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และมีก�รลงทุนร้อยละ	30.14	 ในตร�ส�รหนี้รัฐบ�ล	
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นเดือนกันย�ยน	 2563	 กองทุนลงทุนร้อยละ	 27.18	 ในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	
และลงทุนในตร�ส�รภ�ครัฐร้อยละ	20.74	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลัก
	 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.193.80-6.289.8412.18-0.7910.131.1620.00-2.95
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.255.93-4.039.8111.06-2.1710.104.8218.803.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 14.475.286.544.228.077.447.2611.837.3311.43
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 14.524.465.572.906.516.535.628.866.0110.49

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564/Performance as of 31 Mar 2021
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 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.)

*28/10/2009

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 6.665.324.432.0826.3815.775.985.98
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 7.376.165.173.0224.4714.395.525.52
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 8.838.828.449.729.778.576.836.83
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 7.877.787.829.409.328.206.276.27

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ
1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield  บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับต่ำสุด
ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน 
เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) Total Return of Government Bond  Index อายุระหว่าง
1-3 ปี (30%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ข้ึนไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 40% SET TRI/ 30%  Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/  10% Net Total Return
of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date/
5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of  1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX
hedging. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted 
benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was  the composite index of 40% SET TRI/ 30% Total Return of Government Bond Index
(1-3Y)/ 10% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht
on the calculation date/ 5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of  1-year Investment Grade (BBB),
adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

ของตราสารท่ีมีอันดับต่ำสุด ในระดับ  Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562
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ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนเปิดเค แพลน 3
เทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน* 

สิ้นสุดวันที ่31 มีนำคม 2564

*	 ตัวชี้วัด
	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	 (Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์	 (SET	TRI)	 (40%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี
พันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	(30%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มี
อันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออกตร�ส�รอยู่ในระดับ	A-	ขึ้นไป	อ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	(10%)	ดัชนี	MSCI	ACWI	Net	Total	
Return	USD	(15%)	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	และ	US	Generic	Government	12	Month	
Yield		บวกด้วย	Average	Credit	Spread	ของตร�ส�รที่มีอันดับตำ่�สุด	ในระดับ	Investment	Grade	(BBB)	อ�ยุ	1	ปี	ในช่วงระยะเวล�ที่คำ�นวณ	
ผลตอบแทนและปรับด้วยต้นทุนก�รป้องคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	(5%)
	 	#	ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด
ม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�กสมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี
	 #*	ก่อนวันที่	 31	ต.ค.	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตล�ดหลักทรัพย์	 (SET	TRI)	 (40%)	Total	Return	of	Government	Bond		
Index	อ�ยุระหว่�ง1-3	ปี	(30%)	Total	Return	of	MTM	Corporate	Bond	Index	อ�ยุ	1-3	ปี	(A-ขึ้นไป)	(10%)	ดัชนี	MSCI	ACWI	Net	Total	
Return	USD	(15%)	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	และ	US	Generic	Government	12	Month	
Yield	บวกด้วย	Average	Credit	Spread	ของตร�ส�รที่มีอันดับตำ่�สุด	ในระดับ		Investment	Grade	(BBB)	อ�ยุ	1	ปี	ในช่วงระยะเวล�ที่คำ�นวณ												
ผลตอบแทน	และปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	(5%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	2562
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กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
  บำท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 1,714,584,445.09
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2564	เท่�กับ	1,567,282,955.19)	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 25,000,835.99
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	 	
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 2,634,505.90
	 เงินปันผลค้�งรับ	 2,895,318.94
	 เงินว�งประกันสำ�หรับตร�ส�รอนุพันธ์	 1,434,331.43
รวมสินทรัพย	์ 1,746,549,437.35
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	 921,595.04
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 11,428,780.52
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,784,476.62
หนี้สินอื่น	 	 45,919.54
เจ้�หนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 2,160,897.77
รวมหนี้สิน 	 16,341,669.49
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,730,207,767.86
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน  
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	82,778,485.4160	หน่วย		 827,784,854.16
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	
ก�ำไรสะสม   
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 326,047,210.66
	 บัญชีปรับสมดุล	 576,375,703.04
สินทรัพย์สุทธ	ิ 1,730,207,767.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บำท)	 20.9016	
	 (ปี	2564	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	82,778,485.4160	หน่วย)	 	
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กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   อัตรำ วันครบ จ�ำนวนเงินต้น/ มูลค่ำยุติธรรม %
   ดอกเบี้ย ก�ำหนด จ�ำนวนหน่วย บำท (,000) เงินลงทุน
ตั๋วแลกเงิน        
	 	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 2.2700%	 01/07/2564	 15,000.00	 14,920.53	 0.87
	 	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 2.2800%	 23/09/2564	 15,000.00	 14,840.72	 0.87
รวมตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 	 	 29,761.25	 1.74
ตั๋วเงินคลัง        
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 	 29/09/2564	 20.00	 19,963.37	 1.16
รวมตั๋วเงินคลัง	 	 	 	 	 	 19,963.37	 1.16
พันธบัตร        
 พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย        
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 0.6100%	 25/05/2565	 10.00	 10,015.11	 0.58
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 22/04/2564	 9.70	 9,697.21	 0.57
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 29/04/2564	 6.50	 6,497.41	 0.38
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 06/05/2564	 30.00	 29,985.05	 1.75
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 13/05/2564	 40.00	 39,978.38	 2.33
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 27/05/2564	 20.00	 19,985.59	 1.17
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 08/07/2564	 4.00	 3,996.37	 0.23
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 02/209/564	 4.00	 3,993.60	 0.23
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 04/11/2564	 1.30	 1,296.92	 0.08
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 0.9000%	 24/02/2565	 25.00	 25,099.29	 1.46
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.8100%	 25/03/2565	 100.00	 101,317.66	 5.91
 รวมพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 251,862.59	 14.69
 พันธบัตรรัฐบำล        
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.2000%	 14/07/2564	 45.00	 48,873.34	 2.85
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 3.6500%	 17/12/2564	 70.00	 71,642.07	 4.18
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.8750%	 17/06/2565	 33.00	 33,578.11	 1.96
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 3.6250%	 16/06/2566	 10.00	 10,683.58	 0.62
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.6000%	 17/12/2572	 36.10	 35,664.74	 2.08
	 	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 2.8750%	 17/12/2571	 43.90	 47,779.92	 2.79
 รวมพันธบัตรรัฐบำล	 	 	 	 	 	 248,221.76	 14.48
รวมพันธบัตร	 	 	 	 	 	 500,084.35	 29.17
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หุ้นกู้         
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย        
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 2.9900%	 08/04/2573	 11.00	 1,146.72	 0.65
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 3.8300%	 08/06/2571	 5.00	 5,121.37	 0.30
	 	 	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 	 	 2.2000%	 31/01/2566	 4.50	 4,478.83	 0.26
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 	 20,746.92	 1.21
  พำณิชย์        
	 	 	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 	 	 2.8600%	 16/03/2569	 10.00	 10,118.73	 0.59
	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 4.0900%	 24/03/2572	 3.00	 3,261.70	 0.19
  รวมพำณิชย์	 	 	 	 	 	 13,380.43	 0.78
  พลังงำนและสำธำรณูปโภค        
	 	 	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 2.2800%	 21/12/2565	 20.00	 20,007.81	 1.17
	 	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 	 	 2.3100%	 25/11/2565	 9.10	 9,192.08	 0.54
  รวมพลังงำนและสำธำรณูปโภค	 	 	 	 	 	 29,199.89	 1.71
  สื่อและสิ่งพิมพ์        
	 	 	 บมจ.	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 	 	 2.4900%	 06/10/2564	 2.00	 2,003.95	 0.12
	 	 	 บมจ.	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 	 	 2.8000%	 12/09/2565	 8.00	 8,034.00	 0.47
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ์	 	 	 	 	 	 10,037.95	 0.59
  เงินทุนและหลักทรัพย์        
	 	 	 บมจ.	อีซี่	บ�ย	 	 	 1.7900%	 24/01/2567	 20.00	 20,008.38	 1.17
	 	 	 บมจ.กรุงไทยค�ร์เร้นท์	แอนด์	ลีส	 	 	 2.9600%	 25/07/2566	 7.00	 7,090.24	 0.41
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 27,098.62	 1.58
  อำหำรและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.3500%	 19/09/2566	 16.00	 16,885.53	 0.98
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 4.0000%	 01/03/2572	 20.00	 22,034.11	 1.29
	 	 	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 	 	 3.0000%	 06/11/2572	 5.00	 4,949.10	 0.29
  รวมอำหำรและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 43,868.74	 2.56
  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 	 	 	 29/01/2569	 1.00	 921.55	 0.05
	 	 	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 	 	 2.5000%	 03/03/2567	 3.00	 3,042.61	 0.18
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.7500%	 30/06/2565	 14.00	 14,141.08	 0.82
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.7500%	 30/06/2565	 13.80	 13,939.06	 0.81
	 	 	 บมจ.พฤกษ�	โฮลดิ้ง	 	 	 2.7000%	 11/05/2565	 16.00	 16,172.67	 0.94
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 2.0300%	 20/10/2566	 7.00	 7,122.92	 0.42
	 	 	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชัน	 	 	 2.6900%	 05/10/2565	 4.00	 4,088.38	 0.24
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 2.3500%	 23/01/2567	 20.00	 20,059.84	 1.17
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 2.7700%	 21/07/2567	 8.00	 8,109.47	 0.47
  รวมพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 87,597.58	 5.10

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   อัตรำ วันครบ จ�ำนวนเงินต้น/ มูลค่ำยุติธรรม %
   ดอกเบี้ย ก�ำหนด จ�ำนวนหน่วย บำท (,000) เงินลงทุน
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 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย      231,930.13	 13.53
รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 231,930.13	 13.53
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน        
 หุ้นสำมัญ และทรัสต์        
  ธนำคำร        
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 	 	 	 96.20	 12,121.20	 0.71
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 	 	 	 213.50	 30,957.50	 1.81
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 	 	 	 231.30	 25,789.95	 1.50
  รวมธนำคำร	 	 	 	 	 	 68,868.65	 4.02
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์        
	 	 	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 	 	 	 336.70	 21,127.92	 1.23
	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 	 	 836.00	 37,202.00	 2.17
  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	 	 	 	 	 	 58,329.92	 3.40
  พำณิชย์        
	 	 	 บมจ.คอมเซเว่น	 	 	 	 	 420.40	 26,905.60	 1.57
	 	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 215.30	 8,019.93	 0.47
	 	 	 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 	 	 	 512.52	 10,660.44	 0.62
	 	 	 บริษัท	ดูโฮม	จำ�กัด	 	 	 	 	 201.28	 4,025.66	 0.23
  รวมพำณิชย์	 	 	 	 	 	 49,611.63	 2.89
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์        
	 	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 	 	 	 841.30	 47,112.80	 2.75
  พลังงำนและสำธำรณูปโภค        
	 	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 	 	 	 	 1,850.20	 9,028.98	 0.53
	 	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 	 	 	 480.00	 29,160.00	 1.70
	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 	 	 694.60	 28,478.60	 1.66
	 	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 	 	 	 306.20	 34,906.80	 2.04
	 	 	 บมจ.ไออ�ร์พีซี	 	 	 	 	 4,321.40	 16,075.61	 0.94
  รวมพลังงำนและสำธำรณูปโภค	 	 	 	 	 	 117,649.99	 6.87
  สื่อและสิ่งพิมพ์        
	 	 	 บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย	 	 	 	 	 1,674.40	 12,223.12	 0.71
	 	 	 บมจ.	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 	 	 	 	 174.00	 3,897.60	 0.23
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ์	 	 	 	 	 	 16,120.72	 0.94

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   อัตรำ วันครบ จ�ำนวนเงินต้น/ มูลค่ำยุติธรรม %
   ดอกเบี้ย ก�ำหนด จ�ำนวนหน่วย บำท (,000) เงินลงทุน
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กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   อัตรำ วันครบ จ�ำนวนเงินต้น/ มูลค่ำยุติธรรม %
   ดอกเบี้ย ก�ำหนด จ�ำนวนหน่วย บำท (,000) เงินลงทุน

  เงินทุนและหลักทรัพย์        
	 	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์	 	 	 	 	 525.40	 11,401.18	 0.66
	 	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 	 	 189.80	 16,180.45	 0.94
  รวมเงินทุนและหลักทรัพย์	 	 	 	 	 	 27,581.63	 1.60
  อำหำรและเครื่องดื่ม        
	 	 	 บมจ.	ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 	 	 	 64.20	 8,281.80	 0.48
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 	 	 1,220.24	 39,657.70	 2.31
  รวมอำหำรและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 47,939.50	 2.79
  กำรท่องเที่ยวและสันทนำกำร        
	 	 	 บมจ.ดิ	เอร�วัณ	กรุ๊ป	 	 	 	 	 2,736.60	 13,026.22	 0.76
	 	 	 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�	 	 	 	 	 419.10	 15,297.15	 0.89
  รวมกำรท่องเที่ยวและสันทนำกำร	 	 	 	 	 	 28,323.37	 1.65
  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 	 	 	 1,417.15	 30,327.01	 1.77
  ขนส่งและโลจิสติกส ์        
	 	 	 บมจ.เคอรี่	เอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)	 	 	 	 	 65.50	 3,406.00	 0.20
	 	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 	 	 	 624.20	 43,069.80	 2.51
	 	 	 บมจ.พรีเชียส	ชิพปิ้ง	 	 	 	 	 678.00	 8,407.20	 0.49
	 	 	 บมจ.เอเชีย	เอวิเอชั่น	 	 	 	 	 1,918.30	 5,409.61	 0.32
  รวมขนส่งและโลจิสติกส	์ 	 	 	 	 	 60,292.61	 3.52
  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง        
	 	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 	 	 	 357.80	 6,404.62	 0.37
 รวมหุ้นสำมัญ และทรัสต	์ 	 	 	 	 	 558,562.45	 32.57
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 558,562.45	 32.57
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน        
 อำหำรและเครื่องดื่ม        
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 	 	 30.81	 351.19	 0.02
รวมใบส�ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 351.19	 0.02
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หน่วยลงทุน        
 หน่วยลงทุนจดทะเบียน        
  BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT        
	 	 	 iShare	MSCI	South	Korea	Index	Fund	 	 	 8.64	 708.62	(USD)	 765.50	(USD)	 23,952.62	 1.40
	 	 	 iShare	MSCI	Emerging	Markets	ETF	 	 	 23.23	 1,284.12	(USD)	 1,232.82	(USD)	 38,574.82	 2.25
  รวมBLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT	 	 	 	 	 	 62,527.44	 3.65
 รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 62,527.44	 3.65
กองทุนเปิด        
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด        
  กองทุนเปิดเค	หุ้นยูเอส	ดัชนีเอ็นดีคิว	100-Aชนิดจ่�ยเงินปันผล 	 	 3,342.21	 	 	 71,651.07	 4.18
	 	 กองทุนเปิดเค	โกลบอล	อิควิตี้	พ�สซีฟ	 	 	 12,921.88	 	 	 149,183.13	 8.70
	 	 กองทุนเปิดเค	ดัชนีหุ้นจีน	 	 	 5,828.08	 	 	 90,570.09	 5.28
 รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด	 	 	 	 	 	 311,404.29	 18.16
รวมกองทุนเปิด	 	 	 	 	 	 311,404.29	 18.16
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 373,931.73	 21.81
รวมเงินลงทุน - 100% (รำคำทุน 1,567,282,955.19 บำท)      1,714,584.47 100.00

กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จ�ำนวนเงินต้น/ 

มูลค่ำที่ตรำไว้
 เงินตรำ 

มูลค่ำยุติธรรม
 

% 
 

 จ�ำนวนหน่วย 
(,000)

 ต่ำงประเทศ   
บำท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  
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กองทุนเปิดเค แพลน 3
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564 
    
                                                                          บำท
รำยได้
				ร�ยได้เงินปันผล	 6,514,613.14	
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 8,140,264.54	
	 	 รวมร�ยได้	 14,654,877.68	
ค่ำใช้จ่ำย  
	 ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 9,209,618.21	
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 328,478.95	
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 1,081,856.58	
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 36,898.68	
	 ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์	 1,177,498.77	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 212,702.66	
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 12,047,053.85	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 2,607,823.83	
รำยกำรก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 58,285,825.24	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 246,907,801.76	
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�	 (2,160,897.77)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 (245,029.55)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 2,761,204.00	
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 305,548,903.68	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้	 308,156,727.51	
หัก	ภ�ษีเงินได้	 371,128.34	
ก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได้	 307,785,599.17	
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       รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงินและกำรก่อภำระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค แพลน 3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยละเอียดกำรลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด

% 
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ      	 	 1,675,772,117.79	 96.85
หุ้นสำมัญ และทรัสต ์                           
	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ												
 -ธนำคำร    
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 12,121,200.00	 0.70
	 	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 30,957,500.00	 1.79
	 	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 25,789,950.00	 1.49
 -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    
	 	 บมจ.	อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 37,202,000.00	 2.15
	 	 บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 	 21,127,925.00	 1.22
 -พำณิชย์    
	 	 บมจ.	สย�มโกลบอลเฮ้�ส์	 	 10,660,436.80	 0.62
	 	 บมจ.	คอมเซเว่น	 	 26,905,600.00	 1.56
	 	 บมจ.เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	 	 8,019,925.00	 0.46
	 	 บมจ.ดูโฮม	 	 4,025,660.00	 0.23
 -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์    
	 	 บมจ.เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	 	 47,112,800.00	 2.72
 -พลังงำนและสำธำรณูปโภค  
	 	 บมจ.ไออ�ร์	พีซี	 	 16,075,608.00	 0.93
	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 	 9,028,976.00	 0.52
	 	 บมจ.ปตท.	 	 28,478,600.00	 1.65
	 	 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 34,906,800.00	 2.02
	 	 บมจ.ไทยออยล์	 	 29,160,000.00	 1.69
 -สื่อและสิ่งพิมพ ์    
	 	 บมจ.เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 	 3,897,600.00	 0.23
	 	 บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย	 	 12,223,120.00	 0.71
 -เงินทุนและหลักทรัพย ์    
	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 16,180,450.00	 0.94
	 	 บมจ.บริห�รสินทรัพย์	กรุงเทพพ�ณิชย์		 	 11,401,180.00	 0.66
 -อำหำรและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ค�ร�บ�วกรุ๊ป	 	 8,281,800.00	 0.48
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 39,657,702.50	 2.29
 -กำรท่องเที่ยวและสันทนำกำร    
	 	 บมจ.	โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�	 	 15,297,150.00	 0.88
	 	 บมจ.ดิ	เอร�วัณ	กรุ๊ป	 	 13,026,216.00	 0.75
 -บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง    
	 	 บมจ.ช.ก�รช่�ง	 	 6,404,620.00	 0.37
 -พัฒนำอสังหำริมทรัพย ์    
	 	 บมจ.	ศุภ�ลัย	 	 30,327,010.00	 1.75
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 -ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 บมจ.	เอเชีย	เอวิเอชั่น	 	 5,409,606.00	 0.31
	 	 บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย	 	 43,069,800.00	 2.49
	 	 บมจ.เคอรี่	เอ็กซ์เพรส	(ประเทศไทย)	 -	 3,406,000.00	 0.20
	 	 บมจ.พรีเชียส	ชิพปิ้ง	 	 8,407,200.00	 0.49
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ    
	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 	 	 	
 อำหำรและเครื่องดื่ม    
	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 -	 351,188.40	 0.02
 หน่วยลงทุน    
	 	 ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 	 311,404,298.50	 18.00
 พันธบัตรรัฐบำล/พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย    
	 	 	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 	 363,159,923.64	 20.99
	 	 	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 	 54,535,615.85	 3.15
	 	 	 อ�ยุคงเหลือม�กกว่�	3	ปี	 	 83,894,509.44	 4.85
  ตั๋วเงินคลัง	 	 19,963,371.32	 1.15
  หุ้นกู ้    
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+(tha)	 	 11,280,759.18	 0.65
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 	 36,968,858.88	 2.14
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 	 23,023,612.44	 1.33
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 	 5,181,184.00	 0.30
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 	 25,570,731.25	 1.48
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 	 26,383,426.24	 1.52
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-(tha)	 	 4,492,659.50	 0.26
	 	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 	 100,138,553.10	 5.79
  ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญำใช้เงิน	 	 29,761,251.34	 1.72
  เงินวำงประกันส�ำหรับตรำสำรอนุพันธ	์ 	 1,434,331.43	 0.08
  เงินฝำก	 	 19,665,407.98	 1.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ	 	 67,880,948.42	 3.92
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ    
	 	 หน่วยลงทุน	 	 62,527,435.93	 3.61
	 	 เงินฝ�ก	 	 5,353,512.49	 0.31
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ	 	 (2,160,897.77)	 (0.12)
	 	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 	 (2,160,897.77)	 (0.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 (11,284,400.58)	 (0.65)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  1,730,207,767.86 บำท
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (PTR) : 97.02%

       รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงินและกำรก่อภำระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค แพลน 3 (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยละเอียดกำรลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด

% 
NAV
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(*)	คำ�อธิบ�ย	Corporate	Governance	Scoring	หรือ	“CG	Scoring”
	 CG	Scoring	คือก�รวัดผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
	 กรรมก�รบริษัทไทย	(“IOD”)
	 โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี	2563	แบ่งออกเป็น	5	หมวดดังต่อไปนี้
	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	 	 15%
	 2.	ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	 10%
	 3.	ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย	 20%
	 4.	ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส		 20%
	 5.	คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร		 35%

โดย	 IOD	 จะทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยชื่อเฉพ�ะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ	 “ดี”	 ขึ้นไป	 ซึ่งมี	 3	 กลุ่มคือ	 “ดี”												

“ดีม�ก”	และ	“ดีเลิศ”	โดยใช้สัญลักษณ์ต�มต�ร�งดังกล่�วข้�งล่�ง	

	 	 ช่วงคะแนน		 สัญลักษณ์	 คว�มหม�ย

	 	 SCORE	 Range	Number	of	Logo	 	 	 	 	

	 	 90-100	 					 ดีเลิศ	 	 	 	

	 	 	80-89	 						 ดีม�ก	 	 	 	

	 	 70-79	 					 ดี	 	 	 	

	 	 60-69	 				 ดีพอใช้	 	 	 	

	 	 50-59	 			 ผ่�น	 	 	 	

	 	 ตำ่�กว่�	50	 No	logo	given			 N/A	 	 	
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รำยงำนสรุปจ�ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตรำสำร มูลค่ำตำมรำคำตลำด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 521,553,420.25	 30.14
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 52,205,247.01	 3.02
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 235,614,709.39	 13.62	
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรแห่งหนี้เงินฝำก หรือ  
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรำยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่ำ มูลค่ำตำม
  ประเภท           ผู้ออก ก�ำหนด   ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมน่ำเชื่อถือ   หน้ำตั๋ว รำคำตลำด
      ของตรำสำร ของผู้ออก/
     ค�้ำประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 8,234,627.46
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon		 	 N/A	 A1,P-1	 	 5,353,512.49
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 11,430,780.52
4	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 1	ก.ค.	2564	 N/A	 BBB+	 15,000,000.00	 14,920,531.86
5	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 23	ก.ย.	2564	 N/A	 BBB+	 15,000,000.00	 14,840,719.48
6	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 24	ก.พ.	2565	 N/A	 N/A	 25,000,000.00	 25,118,148.94
7	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 25	มี.ค.	2565	 N/A	 N/A	 100,000,000.00	 101,347,166.83
8	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 25	พ.ค.	2565	 N/A	 N/A	 10,000,000.00	 10,033,148.49
9	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 22	เม.ย.	2564	 N/A	 N/A	 9,700,000.00	 9,697,210.39
10	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 29	เม.ย.	2564	 N/A	 N/A	 6,500,000.00	 6,497,408.16
11	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 6	พ.ค.	2564	 N/A	 N/A	 30,000,000.00	 29,985,048.55
12	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 13	พ.ค.	2564	 N/A	 N/A	 40,000,000.00	 39,978,378.82
13	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 27	พ.ค.	2564	 N/A	 N/A	 20,000,000.00	 19,985,588.47
14	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 8	ก.ค.	2564	 N/A	 N/A	 4,000,000.00	 3,996,369.06
15	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 2	ก.ย.	2564	 N/A	 N/A	 4,000,000.00	 3,993,597.11
16	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 4	พ.ย.	2564	 N/A	 N/A	 1,300,000.00	 1,296,915.83
17	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 14	ก.ค.	2564	 N/A	 N/A	 45,000,000.00	 48,997,272.25
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18	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2564	 N/A	 N/A	 70,000,000.00	 72,266,819.23
19	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2565	 N/A	 N/A	 33,000,000.00	 33,729,408.28
20	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 16	มิ.ย.	2566	 N/A	 N/A	 10,000,000.00	 10,773,059.08
21	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2571	 N/A	 N/A	 43,900,000.00	 48,088,532.37
22	พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2572	 N/A	 N/A	 36,100,000.00	 35,805,977.07
23	 ตั๋วเงินคลัง	 กระทรวงก�รคลัง	 29	ก.ย.	2564	 N/A	 N/A	 20,000,000.00	 19,963,371.32
24	 หุ้นกู้	 บมจ.อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	 5	ต.ค.	2565	 A-	 A-	 4,000,000.00	 4,132,977.47
25	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 23	ม.ค.	2567	 A-	 A-	 20,000,000.00	 20,134,265.60
26	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 21	ก.ค.	2567	 A-	 A-	 8,000,000.00	 8,145,597.72
27	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2572	 A+	 A+	 3,000,000.00	 3,264,389.05
28	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 25	พ.ย.	2565	 A-	 A	 9,100,000.00	 9,254,248.83
29	 หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 16	มี.ค.	2569	 A+	 AA-	 10,000,000.00	 10,129,381.89
30	 หุ้นกู้	 บมจ.	เซ็นทรัลพัฒน�	 29	ม.ค.	2569	 AA	 AA-	 1,000,000.00	 921,552.30
31	 หุ้นกู้	 บมจ.	อีซี่	บ�ย	 24	ม.ค.	2567	 AA(tha)	 AA+(tha)	 20,000,000.00	 20,064,235.28
32	 หุ้นกู้	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 31	ม.ค.	2566	 A-(tha)	 A-(tha)	 4,500,000.00	 4,492,659.50
33	 หุ้นกู้	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 8	มิ.ย.	2571	 AA-	 AA-	 5,000,000.00	 5,181,184.00
34	 หุ้นกู้	 บมจ.กรุงไทยค�ร์เร้นท์		 25	ก.ค.	2566	 N/A	 A-	 7,000,000.00	 7,122,091.26
	 	 แอนด์	ลีส	 	 	 	 	 	
35	 หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 20	ต.ค.	2566	 A+	 A+	 7,000,000.00	 7,176,862.00
36	 หุ้นกู้	 บมจ.	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 6	ต.ค.	2564	 A	 A	 2,000,000.00	 2,024,473.95
37	 หุ้นกู้	 บมจ.	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	 12	ก.ย.	2565	 A	 A	 8,000,000.00	 8,044,435.35
38	 หุ้นกู้	 บมจ.พฤกษ�	โฮลดิ้ง	(คำ้�	 11	พ.ค.	2565	 A	 A/A	 16,000,000.00	 16,314,516.94
	 	 ประกันโดย	บมจ.พฤกษ�เรียล	 	 	 	 	 	
	 	 เอสเตท)	 	 	 	 	 	
39	 หุ้นกู้	 บมจ.พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	 8	เม.ย.	2573	 AA+(tha)	 AA+,F1(tha)	 11,000,000.00	 11,280,759.18
40	 หุ้นกู้	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 3	มี.ค.	2567	 A-	 A-	 3,000,000.00	 3,047,679.14
41	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 19	ก.ย.	2566	 AA(tha)	 AA	 16,000,000.00	 16,904,623.60
42	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1	มี.ค.	2572	 AA	 AA	 20,000,000.00	 22,102,060.14
43	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	 6	พ.ย.	2572	 A+	 A+	 5,000,000.00	 5,000,098.31
44	 หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 30	มิ.ย.	2565	 A-	 A-	 14,000,000.00	 14,220,871.65
45	 หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 30	มิ.ย.	2565	 A-	 A-	 13,800,000.00	 14,031,596.67
46	 หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์		 21	ธ.ค.	2565	 A-	 A-	 20,000,000.00	 20,049,224.76
	 	 แอนด์	พ�วเวอร์

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดกำรตั้งไว้ในแผนกำรลงทุนส�ำหรับกลุ่ม
ตรำสำรตำม (ง) เท่ำกับ 0.00%

รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรแห่งหนี้เงินฝำก หรือ  
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรำยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่ำ มูลค่ำตำม
  ประเภท           ผู้ออก ก�ำหนด   ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมน่ำเชื่อถือ   หน้ำตั๋ว รำคำตลำด
      ของตรำสำร ของผู้ออก/
     ค�้ำประกัน    
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMB	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 	(822,080.00)	 -0.05%	 30	มิ.ย.	2564	 	(822,080.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMB	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง		(1,338,817.77)	 -0.08%	 30	ก.ค.	2564	 	(1,338,817.77)

รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ   
   อันดับ  

มูลค่ำตำม %  วันครบ ก�ำไร/ขำดทุน
ประเภทสัญญำ คู่สัญญำ ควำมน่ำเชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

รำคำตลำด NAV ก�ำหนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญำที่อ้ำงอิงกับอัตรำแลกเปลี่ยน
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ค�ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงม�กเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระ
ทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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ค�ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กขึ้นไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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ค�ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรของสถำบันจัดอันดับควำมเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ	
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง	
ท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ดี		 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ 
ก�รชำ�ระหน้ีน้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�กว่�อย่�งไรก็ดี 
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับก�ร 
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร						
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ี	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ			
ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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กำรจัดอันดับเงินฝำกธนำคำรระยะสั้นของธนำคำรพำณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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สัดส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่ำงๆ 8 อันดับแรก
กองทุนเปิดเค แพลน 3 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

  

 
     
 

*	 เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง	 +	 สินทรัพย์อื่น	 (เช่น	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 ค่�ใช้จ่�ย						
รอตัดบัญชี)	-	หนี้สิน	(เช่น	เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์
3.37%

ธน�ค�ร
3.98%

หุ้นกู้
13.47%

ขนส่งและโลจิสติกส์
3.49%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
6.81%

พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

28.99%

หน่วยลงทุนในประเทศ
18.00%

หน่วยลงทุน
ต่�งประเทศ
3.61%

เงินสด	สินทรัพย์สภ�พคล่อง	และอื่นๆ*
18.28%
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 ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564 

 
   ค่ำนำยหน้ำ อัตรำส่วน 
   (บำท) ค่ำนำยหน้ำ 
  

	 1	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	224,728.85		 19.09%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	197,972.64		 16.81%

	 3	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	127,960.01		 10.87%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	104,842.67		 8.90%

	 5	 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	96,968.88		 8.24%

	 6	 บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	76,948.36		 6.53%

	 7	 บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	62,248.45		 5.29%

	 8	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	

	 	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 	50,600.35		 4.30%

	 9	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	46,087.31		 3.91%

	 10	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด	 	44,981.06		 3.82%

	 11	 อื่นๆ	 	144,160.19		 12.24%

	 	 รวม	 	1,177,498.77		 100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  มนีาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 9,209.62 0.45

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 328.48 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 1,081.86 0.05

ค่าใชจ่้ายการใชด้ชันี(Index Fee Expense) 150.92 0.01

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 1,177.50 0.06

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 371.13 0.02

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 98.68 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 12,418.18 0.61

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KPLAN3
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ข้อมูลกำรลงทุนที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนในรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด

	 	 -ไม่มี-

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกำรท�ำธุรกรรมกับ
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกำรท�ำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค แพลน 3

ส�ำหรับระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 	 2.	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

	 	 3.	บลจ.กสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ทีบ่รษิทัจดัก�รโดยตรง	หรอืที	่website	ของบรษิทัจดัก�รที	่http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ข้อมูลกำรด�ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนำมกองทุนรวมของรอบปปีฏิทิน
ล่ำสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com
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กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์กำรลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเครำะห์ เยี่ยมชม สัมมนำ หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่ำวสำร บริษัท

บรษิทัหลกัทรพัย์	บวัหลวง	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 X	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	ซ	ีไอ	เอม็	บ	ี(ประเทศไทย)	จำ�กดั	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	ซ	ีแอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์โนมรูะ	พฒันสนิ	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติสวสิ	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์ซติี	้คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	ดบีเีอส	วคิเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กดั		 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	ฟินนัเซยี	ไซรสั	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	เจ.พ.ีมอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	เคจไีอ	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	เกยีรตนิ�คนิภทัร	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	กสกิรไทย	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	กรงุศร	ีจำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	แมคควอร	ี(ประเทศไทย)	จำ�กดั	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	เมย์แบงก์	กมิเอง็	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	อ�ร์เอชบ	ี(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	ไทยพ�ณชิย์	จำ�กดั		 X	 X	 X	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	ธนช�ต	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	ทสิโก้	จำ�กดั	 X	 X	 -	 X

บรษิทัหลกัทรพัย์	ยบูเีอส	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	 X	 X	 -	 -

บรษิทัหลกัทรพัย์	ยโูอบ	ีเคย์เฮยีน	(ประเทศไทย)	จำ�กดั	(มห�ชน)	 X	 X	 -	 -

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	เมษ�ยน	2563	-	31	มีน�คม	2564)





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคแพลน3(K-PLAN3)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1ตลุาคม2562
ถงึวนัที่30กนัยายน2563
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กองทุนเปิดเคแพลน3
 
ประเภทโครงการ กองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภท  
 รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 ตุลาคม 2553 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้ง 
กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มี
การซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร  
ของบริษัทจัดการได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle 
investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บลจ.เดียวกันอีก 
(cascade investment) 
 อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนดังกล่าวได ้
หากเกิดเหตุการณ์ที่อัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสัดส่วน  
ตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนในตราสาร



แห่งทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามกำหนดข้างต้นภายใน  
30 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว และบริษัทจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 นอกจากนี้ กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ในต่างประเทศ โดยจะปรับมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ ดังนั้น  
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว กองทุนจะไม่ทำการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
     2562/2563 2561/2562 
     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
     สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,139,735,539.43 2,669,922,475.56 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 18.0551 19.3931 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (182,986,953.48) (50,731,460.65) 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (1.3380) (0.3323) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (6.88) (1.68) 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** (5.53) (0.52) 
 
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี   
** ตัวชี้วัด   
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)   
 (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ  1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย   
 (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ  
 ของผู้ออกตราสาร อยู่ ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (10%)  
 ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลง เป็นสกุลเงินบาท   
 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield  บวกด้วย Average   
 Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วง  
 ระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)   
  # ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน  
 ของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน  เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มี  
 ภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี   
  #* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)   
 (40%) Total Return of Government Bond  Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (30%) Total Return of MTM   
 Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD   
 (15%) ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ  
 US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread  ของตราสารที่มี  
 อันดับต่ำสุด ในระดับ  Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน  
 และปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบัน  
 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคแพลน3
รอบระยะเวลา1ตลุาคม2562-30กนัยายน2563

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
 ปี 2562 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.3 
ไตรมาสก่อน มีการใช้จ่ายในประเทศ และท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งได้อานิสงค์  
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการชิมช็อปใช้เฟส 1-3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ธุรกิจรายย่อยด้วยนโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ได้ช่วยประคองการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
ท่ามการเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ในขณะที่ส่งออกหดตัวเกือบร้อยละ 5 หดตัวเพิ่มขึ้นสวนทาง
ภูมิภาค ผลจากการปิดซ่อมโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวนอกเหนือจากการค้าโลกที่ชะลอตัว
และเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบมายังการจ้างงานและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของ  
ผู้บริโภคให้ชะลอตัว แม้ว่า ปัจจัยลบหลักมาจากสงครามการค้าจะผ่อนคลายลงบ้าง เมื่อสหรัฐ  
และจีนอยู่ ในช่วงเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยจีนจะมีการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น  
และมีการแก้ ไขทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สหรัฐได้มีการเลื่อนแผนการปรับเพิ่มภาษีสินค้า
นำเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอีกร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 ออกไป แต่ทั้งสอง
ประเทศยังคงไม่บรรลุผลการเจรจาข้อตกลงในเดือนธันวาคม อนึ่ง ทางด้านการเงิน ในช่วงปลาย
เดือนตุลาคม ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นครั้งที่สามในปีนี้
เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้ธนาคารกลางในประเทศเกิดใหม่รวมทั้งไทยมีช่อง
ว่างในการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่สองมาที่ร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของไทยแล้ว 
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้เงินทุนไหลออกให้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาการ
แข็งค่าของเงินบาทในระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงสูงต่อ
เนื่องเกินกว่าเงินทุนไหลออกสุทธิ ทำให้เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 29.8 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม จาก 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
 ปี 2563 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 2.0 จากขยายตัวร้อยละ 1.5 ไตรมาสก่อน 
หดตัวแบบกระจายตัว ยกเว้นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเป็นผลจากการซื้อสินค้าจำเป็นก่อน
การล็อคดาวน์ โดยผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จากผลกระทบทางอ้อม
จากจีนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานจากจีน มาสู่ผลทางตรงในเดือนมีนาคม
ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในไทยและมีการแพร่ระบาดขยายวงไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาลไทยประกาศปิดเมือง  
เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคด้วยการใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนมีนาคมเป็นต้นมา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักลง จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มหดตัวตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์และหดตัวมากขึ้นในเดือนมีนาคม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคบริการ ท่องเที่ยวและ
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ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ธุรกิจบางส่วนต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือลดการจ้างงานลง ซึ่งส่งผล
กระทบกับกำลังซื้อในประเทศให้ยิ่งอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีการทยอยออกมาตรการ
บรรเทาผลกระทบให้กับภาคส่วนที่ถูกกระทบมาต่อเนื่อง รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับ
ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมลงเหลือร้อยละ 0.75 ซึ่งเป็นระดับต่ำ
สุดเป็นประวัติการณ์และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ ได้รับผล
กระทบจากโรคระบาดเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะที่ความกังวลต่อผลกระทบของ
โรคระบาดได้สร้างความผันผวนของตลาดการเงินโลก มีเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมทั้ง
ไทย ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.8บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม จาก 29.8 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคมซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 10 จากปลายปีก่อน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 12.2 จากหดตัว 2.0 ในไตรมาสก่อน ปัจจัย
ลบจากผลของมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศในเดือนเมษายน
พร้อมกัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงชั่วคราว เครื่องยนต์หดตัวเกือบทุกตัวยกเว้น
การใช้จ่ายภาครัฐที่เข้ามาประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ การปิดเมืองชั่วคราวส่งผล
กระทบกับรายได้ภาคธุรกิจและแรงงาน ดัชนีเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจร่วงลงต่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์ การบริโภคภาคเอกชนหดตัวกว่า 10% ทำสถิติการหดตัวมากสุด เป็นผลจาก
มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเดือนเมษายนก่อนจะทยอยผ่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศในเดือนพฤษภาคมเมื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้ แต่ยังคงห้ามการเดินทาง
ระหว่างประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศซึ่งหลายประเทศยังคงมีการแพร่
ระบาดโควิด-19 อยู่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว 100%ในไตรมาสสอง ส่งผลให้ดุลบริการ
และเงินโอนพลิกมาขาดดุลเกือบ 9 พันล้านเหรียญ ขณะที่ดุลการค้ายังคงเกินดุลเท่าไตรมาสแรก 
แม้ว่าการส่งออกจะหดตัวผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอ่อนแอและการหยุดชะงักจากการปิดเมือง 
แต่การนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศซบเซาและราคาน้ำมันตกต่ำชดเชย
ไปบางส่วน ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8 พันล้านเหรียญ ขณะที่มีเงินทุนไหลกลับจาก
เงินฝากและการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนื่องจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกจากการ
แพร่ระบาดโรค ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นกลับมาปิดที่ 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายนจาก 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในปีนี้ 
อย่างไรก็ตาม ทางการได้ดำเนินการนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายอย่างมากเป็นพิเศษด้วยการ
ที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25ในเดือนพฤษภาคม
เป็นครั้งที่สามในปีนี้ มาที่ร้อยละ 0.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือภาค
ธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินลดลง ตลอดจน
ภาครัฐได้มีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่ราวร้อยละ 6 ของจีดีพี ซึ่งเม็ดเงิน
เยียวยาจะทยอยเข้ามาสู่ระบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิดให้
กับครัวเรือนในหลายภาคส่วน พร้อมกับการทยอยผ่อนคลายล็อคดาวน์ภายในประเทศซึ่งจะช่วย
ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจให้ทยอยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสาม 
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 ไตรมาสสาม แรงส่งของเศรษฐกิจไทยเริ่มอ่อนแรงลงหลังจากฟื้นตัวแรงในช่วงไตรมาสสอง
ที่มีการผ่อนคลายล็อคดาวน์ ขณะที่ ไทยยังคงไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต่อเนื่องเป็น  
เดือนที่ 6 เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่เพื่อสกัดกการแพร่
ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายประเทศ ส่งผลให้แผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเป็น
ไปด้วยความระมัดระวังโดยยังต้องมีการกักตัว 14 วันในช่วงขาเข้า แม้ว่าในประเทศจะควบคุม  
การแพร่ระบาดภายในประเทศได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมส่งผลให้  
ภาคท่องเที่ยวดีขึ้นบ้าง แต่การท่องเที่ยวภายในประเทศมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 จึงไม่สามารถ
ชดเชยการท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง  
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ ใกล้กรุงเทพฯ ขณะที่เมืองหลักในการท่องเที่ยวยังคงซบเซาเมื่อนักท่องเที่ยว  
ต่างชาติหายไป กระทบกับกำลังซื้อในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม รายได้
เกษตรดีขึ้นจากราคายางและปาล์มที่ดีขึ้นได้ช่วยชดเชยไปบางส่วน นอกจากนี้ การจัดงาน  
มอเตอร์โชว์ ครั้งแรกในปีนี้และการส่งเสริมการขายได้กระตุ้นการซื้อรถยนต์ให้กระเตื้องได้บ้างใน
ไตรมาสนี้ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐเกิดความล่าช้าในช่วงต้นไตรมาสเนื่องจากอยู่ในช่วงปรับ
เปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ขณะที่มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจทยอยดำเนินการ อาทิ มาตรการเราเที่ยวด้วย
กัน การส่งเสริมการจ้างงาน เป็นต้น ส่วนการส่งออกปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงจากการผ่อน
คลายล็อคดาวน์ในประเทศคู่ค้าและการส่งออกทองคำ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลด
ลงสอดคล้องกับการส่งออกและการใช้จ่ายในประเทศที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การชุมนุมประท้วงจาก
กลุ่มเยาวชนเพื่อเรียกร้องการแก้ ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องกดดันความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย รวม
ทั้งเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาปิดที่ 31.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐณ สิ้นเดือนกันยายน จาก 30.9 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
 
ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติ 5 ต่อ 2  
ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินและต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้นจาก  
การส่งออกที่ลดลง ส่งผลสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เนื่องจากเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นการลดดอกเบี้ยอาจไม่ช่วย
การขยายตัวของเศรษฐกิจมากนัก ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี และในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยให้มีผลทันที ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563  
มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการระบาด
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ของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปมีแนวโน้มต่่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เสถียรภาพ
ระบบการเงินเปราะบางเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
 ในการประชุมนัดพิเศษวันที่ 22 มีนาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการทำงานของตลาดการเงิน  
ของประเทศ หลังเห็นว่าการระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้ารุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิม  
รวมทั้งจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 
0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ 
บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน รวมทั้งออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้
เพื่อลดความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงินโดยรวม 
 ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
ไว้ที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี ขณะที่กรรมการ 1 คนลาประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินมอง
แนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้หดตัวแรง อัตราเงินเฟ้ออาจติดลบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19  
แพร่ระบาดรุนแรง ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และในการประชุมวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี  
จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี จากแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวรุนแรง
กว่าที่ประเมินไว้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมการระบาดทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพ  
ระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินว่าน
โยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดประสาน
กับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ ได้ออกไปก่อนหน้านี้  
คณะกรรมการฯ ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ และกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิด 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 
2563 และวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่  
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศและการ
ทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาด
ระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบในปีนี้แต่มีแนวโน้มกลับสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 
2564 ตามที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคาร
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แห่งประเทศไทยคาดการณ์ GDP หดตัว 7.8% ดีขึ้นจากประมาณการณ์ครั้งก่อน แต่ปรับลด  
การเติบโตในปี 2564 ลงเหลือเติบโต 3.6% โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงิน  
ที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่ต้นปี มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการการเงินและสินเชื่อที่
ออกมาเพิ่มเติม ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  
ได้หลังการระบาดคลี่คลาย เอื้อให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุม
ครั้งนี้และเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจ
ให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้น และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง
ให้ตรงจุดและทันการณ์ 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนตุลาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน  
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจาก  
มีความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ  
8-2 เสียง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 1.50 - 1.75% ในการประชุมวันที่ 
30 ตุลาคม 2562 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และประธานเฟดส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะยุติการ
ปรับลดดอกเบี้ยลงชั่วคราวในช่วงนี้ เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 1.29% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.181 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนพฤศจิกายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับลดลงตามอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
มีมติ 5 ต่อ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ในขณะที่อัตรา  
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
จากความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจมีการพิจารณาประเด็นการ
ยกเลิกภาษีนำเข้าบางส่วน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ออกมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออก ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และ  
ช่วยให้ภาคเอกชนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น เงินบาท (คำนวณจาก
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) อ่อนค่าลง 0.15% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิด
ที่ 30.227 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนธันวาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ
กว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม จากการส่งออกที่ลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้ 
และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือ 2.5% จากระดับ 2.8% ที่คาดไว้ในเดือนกันยายน และ  



7

ปีหน้าขยายตัวลดลงจาก 3.3% เหลือ 2.8% และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย
จากราคาพลังงานที่ต่ำกว่าคาดตามเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ 
 เดือนมกราคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่ตลาดคาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินมี โอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่  
5 กุมภาพันธ์ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับภาคการท่องเที่ยว การบริโภคในประเทศ และต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกของไทย  
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)  
ของไทยในปี 2563 ลงเหลือเติบโต 2.8% จากเดิมคาดไว้ว่าจะเติบโตราว 3.3% เนื่องจากมองว่า  
ส่งออกจะเติบโตได้เพียงเล็กน้อยที่ 1% จากเดิมคาดไว้ราว 2.6% และธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่
ในระหว่างพิจารณาปรับลดคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ 
 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  
ในการประชุมวันที่ 29 มกราคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 
1.50-1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ หลังจากที่ ได้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม  
ครั้งที่แล้ว และปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้งในปีที่แล้ว โดยระบุว่า นโยบายการเงินใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดแรงงานมี  
ความแข็งแกร่ง และการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราปานกลาง แต่การลงทุนใน  
ภาคธุรกิจและการส่งออกยังคงอ่อนแอ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่  
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 
0.25% และตลาดคาดว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงอีกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
ของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการท่องเที่ยวของไทย มีความเสี่ยงที่อัตราการ
เติบโตเศรษฐกิจของไทยจะถูกปรับลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนหน้า เพื่อลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฟดมีแนวโน้ม 70% ที่จะปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 มีนาคม สู่ระดับ 1.25-1.50% นอกจากนี้ 
นักลงทุนยังคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ของปีนี้ในเดือน มิถุนายน และครั้งที่ 3 ใน
เดือนกันยายน 
 เดือนมีนาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุยกเว้นอายุไม่เกิน  
1 ปี ซึ่งปรับลดลง สะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดย
รวมปรับเพิ่มขึ้นหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาค
ของโลก และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม OPEC (นำโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย) กับรัสเซียซึ่งไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจนส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
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กองทุนเปิดเคแพลน3

รุนแรง ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนเทขายสินทรัพย์การลงทุนทุก
ประเภท ไม่เว้นแม้แต่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นพันธบัตร ทำให้ราคาตราสารหนี้ทั่วโลกปรับลดลง 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปรับลดลง ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางกลุ่มขายคืนหน่วยลงทุน และ
กองทุนต้องขายตราสารหนี้ในราคาที่ต่ำลงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กดดันให้สภาพคล่อง
ในตลาดตราสารหนี้เบาบาง ส่วนต่างราคาซื้อขายห่างมากขึ้น จนกระทั่งต้องประกาศยกเลิกบาง
กองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
 เดือนเมษายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุจากมาตรการ  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างความเชื่อ
มั่นต่อตลาดการเงิน โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านตลาดเงิน (Open Market Operation: 
OMO) เพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อ  
หน่วยลงทุนและนำหน่วยลงทุนไปขายโดยทำสัญญาว่าจะซื้อคืนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
การจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond 
Stabilization Fund หรือ BSF) รวมถึงการลดเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (FIDF) ของสถาบันการเงินเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนให้กับสถาบันการเงินหลังจากที่
มีภาระในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา เพื่อดูแลเสถียรภาพด้านการเงิน โดยที่การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลกและยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ 
กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และมีความวิตกกังวลว่าบริษัทส่วนใหญ่ในไทยจะได้รับ  
ผลกระทบจากการปิดเมืองและนโยบายอยู่บ้าน (Stay at Home) 
 เดือนพฤษภาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 10 ปี ปรับลดลงตามการปรับ
ลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 10 ปีปรับเพิ่มขึ้น  
จากแรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก  
รวมถึงแรงขายพันธบัตรระยะยาวจากผู้ลงทุนหลักในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย ที่ต้องการถือ
เงินสดมากขึ้นจากผลกระทบของการที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  
ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย 
 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 โดย  
นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ  
และจีน แรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ 
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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 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ 
(Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จากวันสิ้นรอบระยะเวลา  
บัญชีก่อน 
 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลงจากระดับ 1,637.22 จุด 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ก่อนปรับตัว sideway down อย่างต่อเนื่องและปรับลดลงแรงในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยระหว่างวันแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 969.08 จุดในช่วงกลางเดือนมีนาคม 
2563 และปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,237.04 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นการปรับ  
ลดลง 400.18 จุด หรือลดลงร้อยละ 24.45 
 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในกรอบดัชนี 1,540-1,640 จุด 
ตลาดยังคงจับตาประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผล
กระทบด้านการส่งออกของไทย รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดในรอบ 6 ปี และตัวเลข
เศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวชะลอลง นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังได้รับแรงกดดันจากการปรับตัว
ลงของหุ้นกลุ่มธนาคารจากความกังวลด้านคุณภาพสินเชื่อจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง แม้ว่าจะมีปัจจัยบวก
จากการบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสที่ 1 ระหว่างสหรัฐฯและจีน ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลง
อย่างต่อเนื่องและปิดที่ระดับ 1,579.84 จุด ณ สิ้นปี 2562 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มมี
การระบาดครั้งแรกในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และมีการแพร่ระบาดไปยังหลาย
ประเทศทั่วโลก โดย WHO ประกาศให้ COVID-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศหลังมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ตลอดจนการปิด
ประเทศของจีนได้สร้างความกังวลในด้านความต่อเนื่องของสายการผลิตสินค้าต่างๆ ใน  
ประเทศจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การประกาศมาตรการควบคุม
โรคต่างๆ ที่หลายประเทศเริ่มใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและทำให้มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นเติบโตติดลบในปีนี้ 
ทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก 
นอกจากนี้ การปรับตัวลงของราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันภายหลังกลุ่มโอเปคไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใน
การปรับลดกำลังการผลิต ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันลดลง อีกทั้งความกังวลต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งและความล่าช้าของการผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 ล้วนเป็น
ปัจจัยลบต่อการลงทุน โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงระหว่างวันแตะ
ระดับต่ำสุดของรอบปีบัญชีที่ 969.08 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยมาปิดที่ระดับ 1,125.86 จุด  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 
 ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจากการที่รัฐบาลและ
ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ ใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลาย มาตรการ
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบด้วยนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างต่อเนื่อง และ
มาตรการทางการคลังด้วยการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบสัดส่วน
ต่อ GDP ของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากมาตรการ  
ปิดเมืองและพยุงเศรษฐกิจ ในด้านปัจจัยราคาน้ำมัน กลุ่มโอเปคบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลัง
การผลิต ส่งผลเชิงบวกต่อราคาน้ำมันและหุ้นกลุ่มน้ำมัน นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% อย่างไรก็ตาม  
การมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลระหว่างกาลและระงับการซื้อหุ้นคืนเป็นการชั่วคราว 
เพื่อสำรองเงินทุนรองรับปัญหาหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างความกังวลในด้านคุณภาพ
สินทรัพย์และส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงกดดันตลาด 
 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในทิศทางขาลง จากความกังวลต่อ
การระบาดระลอกที่ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงการพบผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทาง
เข้ามาจากต่างประเทศ และความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่คาดว่าจะล่าช้า
ออกไป นอกจากนี้ ตลาดหุ้นเริ่มประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อเข้าใกล้
วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งผลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อทิศทางนโยบายต่างๆ ในการบริหาร
ประเทศสหรัฐฯ และอาจส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนตลาดทุนทั่วโลก ประกอบกับมีความกังวลต่อ
สถานการณ์การชุมนุมประท้วงทางการเมืองภายในประเทศ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 
1,237.04 จุด ณ สิ้นรอบบัญช ี
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดเค แพลน 3 เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และอาจจะลงทุนต่างประเทศ  
ได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนของตราสารทุนกองทุนสามารถ
ลงทุนตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2563 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 51.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 47.92 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และเงินฝากสถาบันการเงิน  
และสินทรัพย์สภาพคล่องหักหนี้สินค้างชำระประมาณร้อยละ 0.96 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
 โดยการลงทุนในตราสารทุนมีหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ 
(Overweight) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน
ใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral Weight) ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การท่องเที่ยว
และสันทนาการ ประกันภัยและประกันชีวิต เงินทุนและหลักทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง บรรจุ
ภัณฑ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ 
(Underweight) ได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย์ พลังงานและ
สาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ วัสดุก่อสร้าง การแพทย์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์  
อาหารและเครื่องดื่ม 
 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 20.74 ของทรัพย์สินสุทธิ  
ในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 27.18 
ของทรัพย์สินสุทธิเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยกองทุนมีดูเรชั่นเฉพาะในส่วนตราสารหนี้อยู่ที่
ประมาณ 2.89 ปี 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนลงทุนตราสารทุน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 51.12 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใกล้เคียงกับสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 51.84 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่  
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ประกันภัยและประกันชีวิต 
เงินทุนและหลักทรัพย์ บรรจุภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ และปรับลดการลงทุนในหมวด
ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขนส่งและโลจิสติกส์ พาณิชย์ การแพทย์  
วัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง พลังงานและ
สาธารณูปโภค การท่องเที่ยวและสันทนาการ ยานยนต์ 
 ในส่วนของตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 กองทุนมีการลงทุนร้อยละ 47.92  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้รัฐบาล ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยดูเรชั่นของส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.89 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ
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กองทุนเปิดเคแพลน3

วันสิ้นรอบบัญชีปีก่อนหน้า กองทุนลงทุนร้อยละ 42.44 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้
รัฐบาล ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้ภาคเอกชน สำหรับ  
ดูเรชั่นของกองทุนในส่วนตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2.59 ปี 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 6.88 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานลดลงร้อยละ 5.53 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 1.35 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.80-6.289.8412.18-0.7910.131.1620.00-2.9521.99
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.93-4.039.8111.06-2.1710.104.8218.803.4518.96
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 5.286.544.228.077.447.2611.837.3311.438.95
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 4.465.572.906.516.535.628.866.0110.498.24

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563/Performance as of 30 Sep 2020
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 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.)

*28/10/2009

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.554.392.28-1.92-6.889.17-1.36-6.44
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 6.415.363.03-0.48-5.538.81-1.28-5.68
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 8.848.938.359.3113.8010.888.1015.61
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 7.857.737.708.9213.8010.366.4815.72

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ
1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield  บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับต่ำสุด
ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน 
เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) Total Return of Government Bond  Index อายุระหว่าง
1-3 ปี (30%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ข้ึนไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 40% SET TRI/ 30%  Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/  10% Net Total Return
of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date/
5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of  1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX
hedging. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted 
benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was  the composite index of 40% SET TRI/ 30% Total Return of Government Bond Index
(1-3Y)/ 10% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht
on the calculation date/ 5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of  1-year Investment Grade (BBB),
adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

ของตราสารท่ีมีอันดับต่ำสุด ในระดับ  Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 3
Fund Performance of K PLAN 3 FUND

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ
1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (30%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield  บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารท่ีมีอันดับต่ำสุด
ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)
# ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน 
เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
 #* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) (40%) Total Return of Government Bond  Index อายุระหว่าง
1-3 ปี (30%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ข้ึนไป) (10%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (15%) ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread

  Benchmark
     Benchmark is the composite index of 40% SET TRI/ 30%  Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/  10% Net Total Return
of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht on the calculation date/
5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of  1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX
hedging. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted 
benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was  the composite index of 40% SET TRI/ 30% Total Return of Government Bond Index
(1-3Y)/ 10% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/15% MSCI ACWI Net Total Return USD Index converted to Thai Baht
on the calculation date/ 5% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of  1-year Investment Grade (BBB),
adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 

ของตราสารท่ีมีอันดับต่ำสุด ในระดับ  Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ถึงวันที่30กันยายน2563

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 760,090.86 31.35% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 212,949.50 8.78% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 158,061.94 6.52% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 121,003.10 4.99% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 115,949.32 4.78% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 115,442.53 4.76% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 107,073.58 4.42% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 100,724.86 4.15% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 90,724.32 3.74% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 85,883.68 3.54% 
11 อื่นๆ 556,513.98 22.95%  
 รวม 2,424,417.67 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  เมษายน  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 10,561.58 0.48

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 352.60 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 1,175.33 0.05

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 93.52 0.00

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 372.62 0.02

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 178.45 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 12,734.09 0.58

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KPLAN3
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กองทุนเปิดเคแพลน3

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ตุลาคม  ถึงวนัที  กนัยายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 23,684.99 1.01

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 752.12 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 2,507.06 0.11

ค่าใชจ่้ายการใชด้ชันี(Index Fee Expense) 224.37 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 140.17 0.01

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 784.45 0.03

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 260.36 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 28,353.51 1.21

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KPLAN3
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กองทุนเปิดเคแพลน3
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กองทุนเปิดเคแพลน3
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กองทุนเปิดเคแพลน3
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กองทุนเปิดเคแพลน3
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กองทุนเปิดเคแพลน3
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กองทุนเปิดเคแพลน3
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กองทุนเปิดเคแพลน3



33



34

กองทุนเปิดเคแพลน3



35



36
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กองทุนเปิดเคแพลน3

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคแพลน3

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด 
 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  2,143,181,269.77 100.16 
 หุ้นสามัญและทรัสต์
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  -ธนาคาร
   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  9,235,200.00 0.43 
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  9,201,500.00 0.43 
   บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  10,198,500.00 0.48 
   บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  4,653,750.00 0.22 
  -วัสดุก่อสร้าง
   บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  5,058,500.00 0.24 
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  17,291,400.00 0.81 
  -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  17,639,600.00 0.82 
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  17,513,350.00 0.82 
  -พาณิชย์
   บมจ.คอมเซเว่น  19,757,900.00 0.92 
   บมจ.ซีพี ออลล์  30,757,625.00 1.44 
   บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  15,524,467.60 0.73 
   บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  9,832,320.00 0.46 
   บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - 5,597,800.00 0.26 
   บมจ.ดูโฮม - 6,789,000.00 0.32 
  -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  17,795,550.00 0.83 
   บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  18,998,100.00 0.89 
   บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  8,840,625.00 0.41 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคแพลน3(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
  -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์  32,964,300.00 1.54 
   บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  45,771,275.00 2.14 
  -พลังงานและสาธารณูปโภค
   บมจ.ราช กรุ๊ป  10,220,850.00 0.48 
   บมจ.ปตท.  64,953,600.00 3.04 
   บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  26,575,600.00 1.24 
   บมจ.ซีเค เพาเวอร์  10,731,160.00 0.50 
   บมจ.ไออาร์พีซี  4,371,456.00 0.20 
   บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  7,354,250.00 0.34 
   บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  38,805,150.00 1.81 
   บมจ.บี.กริม เพาเวอร์  18,543,525.00 0.87 
   บมจ.ไทยออยล์  15,360,000.00 0.72 
  -สื่อและสิ่งพิมพ์
   บมจ. แพลน บี มีเดีย  9,795,240.00 0.46 
   บมจ.วีจีไอ  22,217,380.00 1.04 
  -เงินทุนและหลักทรัพย์
   บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ - 18,673,380.00 0.87 
   บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  19,356,431.25 0.90 
  -อาหารและเครื่องดื่ม
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  36,440,740.00 1.70 
   บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  35,802,000.00 1.67 
  -การแพทย์
   บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์  1,714,320.00 0.08 
   บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  5,576,680.00 0.26 
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  27,095,980.00 1.27 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคแพลน3(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
  -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป  8,647,656.00 0.40 
  -ประกันภัยและประกันชีวิต
   บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น  15,728,400.00 0.74 
  -ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) - 299,325.00 0.01 
  -บริการรับเหมาก่อสร้าง
   บมจ.ช.การช่าง  6,082,600.00 0.28 
  -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  4,609,200.00 0.22 
   บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  10,890,200.00 0.51 
   บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  9,086,500.00 0.42 
   บมจ.ศุภาลัย  21,965,825.00 1.03 
   บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  9,441,924.00 0.44 
  -ขนส่งและโลจิสติกส์
   บมจ.ท่าอากาศยานไทย  47,318,750.00 2.21 
   บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  10,087,290.00 0.47 
   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  9,537,050.00 0.45  
  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  -บรรจุภัณฑ์
   บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - 432,600.00 0.02 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  -อาหารและเครื่องดื่ม
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - 229,504.70 0.01  
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคแพลน3(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
 หน่วยลงทุน
  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  262,414,756.19 12.26 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  165,067,381.58 7.71 
  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  27,524,977.53 1.29 
  อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  241,218,343.03 11.27 
 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
  อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  9,965,650.39 0.47 
 หุ้นกู้
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  63,975,219.74 2.99 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  51,974,526.03 2.43 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)  35,074,335.77 1.64 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)  36,121,591.55 1.69 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA  94,522,579.32 4.42 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  53,351,740.39 2.49 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+  81,147,329.09 3.79 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A  41,738,726.46 1.95 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)  14,552,738.37 0.68 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-  109,699,314.25 5.13  
 เงินฝาก     22,034,546.47 1.03 
 เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ ์  1,432,184.06 0.07  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (3,445,730.34) (0.16)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,139,735,539.43 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 195.79%
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กองทุนเปิดเคแพลน3

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring” 
 
 CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
 โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวด  
ดังต่อไปนี ้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10% 
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20% 
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  20% 
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  35% 
 
 โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี   
3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
 โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง 
  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo 
 
 90-100  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  443,776,352.53 20.74 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  130,877,691.91 6.12 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  473,314,955.53 22.12 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสารของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  19,539,862.21 

2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,494,684.26 

3 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 28 ก.ย. 2566 N/A N/A 12,000,000.00 11,985,809.07 

4. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 14 ต.ค. 2563 N/A N/A 3,400,000.00 3,399,428.52 

5. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 15 ต.ค. 2563 N/A N/A 3,100,000.00 3,099,447.19 

6. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 ม.ค. 2564 N/A N/A 50,000,000.00 49,924,169.97 

7. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 ก.พ. 2564 N/A N/A 50,000,000.00 49,910,395.00 

8. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 มี.ค. 2564 N/A N/A 10,000,000.00 9,977,993.74 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 45,000,000.00 48,755,946.45 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2565 N/A N/A 15,000,000.00 15,539,168.46 

11. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2566 N/A N/A 99,700,000.00 105,708,042.47 

12. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ก.ค. 2567 N/A N/A 101,700,000.00 104,857,587.51 

13. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2572 N/A N/A 12,000,000.00 12,335,465.46 

14. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 มิ.ย. 2581 N/A N/A 15,000,000.00 18,317,247.59 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสารของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
15. พันธบัตรที่ องค์การขนส่งมวลชน 26 มี.ค. 2568 N/A N/A 10,000,000.00 9,965,650.39 

 กระทรวงการคลัง กรุงเทพ  

 ค้ำประกัน 

16. หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ 15 ธ.ค. 2563 A-(tha) A-(tha),F2(tha) 10,000,000.00 10,079,164.22 

  (ไทยแลนด์) 

17. หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน 5 ต.ค. 2565 A- A- 30,000,000.00 30,286,083.50 

18. หุ้นกู้ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส  11 พ.ค. 2566 AA+(tha) AA+(tha),F1+(tha) 23,000,000.00 23,918,056.98 

  เน็ทเวอร์ค จำกัด 

19. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 27 มี.ค. 2565 AAA AAA(tha),F1+(tha) 9,000,000.00 9,041,476.05 

20. หุ้นกู้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 8 พ.ค. 2565 A A 15,000,000.00 15,250,958.38 

21. หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า 10 มิ.ย. 2567 A A 3,200,000.00 3,267,563.08 

  กรุงเทพ 

22. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7 ก.ย. 2569 A+ A+ 10,000,000.00 10,371,586.42 

23. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 21 มี.ค. 2570 A+ A+ 33,000,000.00 33,991,352.31 

24. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2571 A+ A+ 10,000,000.00 9,151,060.73 

25. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2572 A+ A+ 2,000,000.00 2,080,880.66 

26. หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2572 A+ A+ 3,000,000.00 3,121,673.97 

27. หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 24 ก.ย. 2566 AA AA 15,900,000.00 15,901,867.04 

28. หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 5 ก.ค. 2567 AA AA 13,400,000.00 13,796,884.32 

29. หุ้นกู้ บมจ.อีซี่ บาย 24 ม.ค. 2567 AA(tha) AA+(tha) 20,000,000.00 19,558,219.49 

30. หุ้นกู้ บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 31 ม.ค. 2566 AA-(tha) AA-(tha) 4,500,000.00 4,473,574.15 

31. หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 9 พ.ค. 2564 N/A A- 20,000,000.00 20,321,473.24 

  (ประเทศไทย) 
32. หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์  8 พ.ย. 2565 AA- A+(tha) 9,000,000.00 9,119,125.16 
  ซินเนอร์ยี่ 
33. หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์  8 พ.ย. 2567 AA- A+(tha) 8,000,000.00 8,118,862.01 
  ซินเนอร์ยี่ 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
34. หุ้นกู้ บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง  20 มี.ค. 2566 AAA N/A/N/A 8,000,000.00 7,945,300.15 
  (ประเทศไทย)  
  (ค้ำประกันโดย ฮอนด้า 
  ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)) 
35. หุ้นกู้ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 14 พ.ย. 2565 N/A AA- 4,000,000.00 3,881,109.70 
36. หุ้นกู้ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 3 มี.ค. 2566 N/A AA- 28,000,000.00 26,988,175.00 
37. หุ้นกู้ บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 26 ส.ค. 2565 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 28,000,000.00 27,231,235.70 
38. หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 8 มิ.ย. 2571 AA- AA- 5,000,000.00 5,244,468.52 
39. หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 12 พ.ค. 2565 A+ A+ 22,000,000.00 22,430,775.00 
40. หุ้นกู้ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ 28 พ.ย. 2565 AAA(tha) N/A/A3 28,000,000.00 27,111,060.55 
  (ประเทศไทย) (ค้ำประกันโดย 
  บริษัท เดมเลอร์ เอจี) 
41. หุ้นกู้ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท 20 พ.ย. 2563 A A 7,000,000.00 7,066,944.86 
42. หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง  11 พ.ค. 2565 A A/A 16,000,000.00 16,153,260.14 
  (ค้ำประกันโดย  
  บมจ.พฤกษาเรียล เอสเตท) 
43. หุ้นกู้ บมจ.ปตท. 2 ก.ค. 2568 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 9,600,000.00 9,632,923.49 
44. หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 8 เม.ย. 2573 AA+(tha) AA+,F1+(tha) 11,000,000.00 11,156,278.79 
45. หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 ก.ย. 2566 AA(tha) AA 16,000,000.00 16,563,372.06 
46. หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 มี.ค. 2567 AA AA 42,000,000.00 43,884,298.28 
47. หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 มี.ค. 2572 AA AA 20,000,000.00 20,939,529.68 
48. หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล 14 มี.ค. 2564 A- A- 10,000,000.00 10,025,753.02 
  คอนเน็คชั่น 
49. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง  27 มี.ค. 2565 AAA N/A/A1 35,000,000.00 34,987,749.83 
  (ประเทศไทย)  
  (ค้ำประกันโดย  
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  
  ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 
50. หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ  30 มิ.ย. 2565 A- A- 15,400,000.00 15,450,412.79 
  คอร์ปอเรชั่น 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
51. หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ  30 มิ.ย. 2565 A- A- 13,800,000.00 13,859,367.34 
  คอร์ปอเรชั่น 
52. หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ  21 ธ.ค. 2565 A- BBB+(tha) 20,000,000.00 19,756,224.36 
  ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%



51

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด  
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก  
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง  
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง  
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้  
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี   
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิดเคแพลน3

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1ตลุาคม2562ถงึวนัที่30กนัยายน2563

 
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 
 3. บลจ.กสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคแพลน3
 ผู้จัดการกองทุนหลัก

จริยา พิมลไพบูลย์ 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
วินิทร ผ่องใส 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
กอบพร กุลสุรกิจ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 
นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย 
ญดาภัค โออนันต์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
สุชัย สุตภาคย์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  X X X x 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X - 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
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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. นายเขมชาติ  สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางสาวชนาทิพย์  รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 15. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
                                                       

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 




