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กองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 16 ตุลาคม 2545 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้
และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น 
(Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
 วันที่ 1 กันยายน 2561 วันที่ 1 กันยายน 2560 
 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,090,661,390.95 1,386,669,330.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 15.3129 15.0003 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 30,353,579.68 20,424,231.00 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.3126 0.2179 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 2.08  1.47  
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 1.92  1.61  
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด   
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Zero Rate   
 Return Index (6 เดือน) (70%) และ Total Return  of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-ขึ้นไป)   
 (30%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ย  
 ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด 
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กองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม

รายงานและวเิคราะหผ์ลการลงทนุของกองทนุเปดิเคเอชอรท์เทอมฟกิซ์อนิคมั
รอบระยะเวลา1กนัยายน2561–31สงิหาคม2562

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยสำหรับงวดสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2562
 ปี 2561 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7  
ไตรมาสก่อน และต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด เป็นผลจากการส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัว  
มีแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 5 จัดว่าอยู่ ในเกณฑ์ดี  
ช่วยสนับสนุนการขยายตัวไตรมาสนี้ นำโดยยอดขายรถยนต์ที่ยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง แต่ยอดขาย
สินค้าไม่คงทนยังคงเปราะบาง เนื่องจากผลผลิตเกษตรหดตัวจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกดดัน
การใช้จ่ายในกลุ่มฐานราก อนึ่งการส่งออกขยายตัวชะลอลงสอดคล้องกับภูมิภาค เป็นผลจากฐาน
สูงปีก่อนและข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทยอยเก็บภาษีระหว่างกันเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวชะลอตัวลง เป็นผลจากนักท่องเที่ยวจีนหดตัวจาก
เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตแต่มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียและฮ่องกงเพิ่มขึ้นมาชดเชยกันไปบางส่วน ส่ง
ผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแต่ลดลง ซึ่งยังคงช่วยสนับสนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 
32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน แข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.4 จากสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่ง
เงินบาทแข็งค่าสุดในภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ สวนทางกับ  
ค่าเงินอาเซียนซึ่งอ่อนค่าลงในช่วงร้อยละ 1.3-3.8 ทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งสวนทางกับบางประเทศเช่น อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ที่มีเร่งปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพื่อลดแรงกดดันต่อเงิน
ทุนเคลื่อนย้ายและช่วยให้ค่าเงินให้มีเสถียรภาพมากขึ้นในสภาวะที่มีความผันผวนกระแสเงินทุน
เคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่ม
ส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยเพื่อให้มีช่องว่างทางนโยบายสำหรับรองรับความเสี่ยงในอนาคตและดูแล
เสถียรภาพในระบบการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดมีการปรับตัวสะท้อนการปรับเพิ่มดอก
เบี้ยในระยะข้างหน้าไปบางส่วน 
 ไตรมาสสี่ เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในไตรมาส
ก่อนที่เศรษฐกิจอ่อนแรงลง โดยดีขึ้นแบบกระจายตัว โดยการส่งออก ท่องเที่ยวและการลงทุน  
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง แต่ขยายตัว  
ในทุกกลุ่มสินค้า ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์
จากมาตรการฟรีวีซาให้กับนักท่องเที่ยว 20 ชาติเป็นเวลา 60 วันมีผลตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนพลิกกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือนหลังเหตุเรือล่ม ประกอบ  
นำเข้าชะลอตัวลงมากกว่าส่งออก ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน  
แต่ความกังวลต่อชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาด
พันธบัตรในตลาดเกิดใหม่ในเดือนธันวาคมรวมทั้งไทย ซึ่งกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.6 
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บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งใกล้เคียงกับปลายปีก่อน ซึ่งเงินบาทยังคงอ่อนค่า
น้อยกว่าค่าเงินอาเซียนซึ่งอ่อนค่าลงในช่วงร้อยละ 2.1-5.7 อันเป็นผลมากจากเสถียรภาพทางด้าน
ต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน อนึ่ง ในเดือนธันวาคมคณะกรรมการ
นโยบายการเงินมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75  
เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินหลังจากดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมากมานานและเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต 
 ปี 2562 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอตัวจากร้อยละ 3.6  
ไตรมาสก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวพร้อมกันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
มาต่อเนื่องจากปีก่อน วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ขาลง และการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่
ยังไม่มีข้อยุติแม้ว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปลายปีก่อนโดยสหรัฐเลื่อนการปรับเพิ่มภาษีนำเข้า
สินค้าจีนออกไป 3 เดือน ทำให้ทั้งสองประเทศไม่ต้องเร่งสะสมสินค้าก่อนปรับเพิ่มภาษีเหมือนช่วง
ครึ่งหลังปีก่อน ส่งผลให้การส่งออกในเดือนมีนาคมยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่สอดคล้อง  
กับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหดตัวลงเช่นกันส่งผลให้ในไตรมาสแรกดุลการค้าเกินดุล 6.8 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องในช่วงฤดูกาล  
ท่องเที่ยว ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนแรก 
ซึ่งเกินดุลสูงกว่าในช่วงครึ่งหลังปีก่อน ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่าจากปลายปีก่อนมาปิดที่ 31.7 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคมซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.6 แข็งค่าสุดในภูมิภาค รองลงมา
เป็นค่าเงินของจีนและมาเลเซียซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.5 และ 1.3 ตามลำดับ ทางด้านอุปสงค์  
ในประเทศ การใช้จ่ายครัวเรือนชะลอตัว เนื่องจากหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัด  
การขยายตัวและภัยแล้ง รวมทั้งการซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนรถยนต์คันแรกชะลอจากปีก่อน ขณะที่
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากภาคเอกชนรอความชัดเจนจากนโยบาย
รัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งและมาตรการกำกับดูแลการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้บั่นทอนการขยายตัวของอุตสาหรรมการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่
ต้นปีเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับภูมิภาค และเงินเฟ้อยังคง
อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐได้เปลี่ยนท่าทีต่อแนวโน้มนโยบายการเงินจากเข้ม
งวดมาผ่อนคลายลงจากปีก่อนด้วยการส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยตลอดปีนี้ส่งผลให้คณะกรรมการ
นโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ในการประชุมเดือนมีนาคมด้วยมติ
เอกฉันท์อีกครั้งหลังจากมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยไปในช่วงปลายปีก่อน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี ชะลอตัว  
จากร้อยละ 2.8 ไตรมาสก่อน ชะลอในหลายภาคส่วน เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจาก  
ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและจีนที่รุนแรงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจาก 10%  
เป็น 25% กับสินค้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐมีผลตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนซึ่งจีน  
มีจัดเก็บภาษีตอบโต้กับสหรัฐด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจีนและการค้าโลก 
ประกอบกับเป็นช่วงขาลงของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ และค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในเอเชีย ทำให้มูลค่า
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ส่งออกไตรมาสสองหดตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคโดยส่งออกไทยหดตัว  
ร้อยละ 4.2 จากหดตัวร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อน โดยหดตัวแบบกระจายตัวทั้งตลาดและสินค้า  
ส่งออก แต่มูลค่านำเข้าหดตัวเช่นกัน รวมทั้งบริษัทต่างชาติมีการส่งกลับกำไรและเงินปันผลตาม
ฤดูกาลจากการเข้ามาลงทุนในไทย ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแต่ลดลงเหลือ 4.9  
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 30.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.1 จากไตรมาสก่อน ส่วนเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ การบริโภคภาคเอกชนที่เป็นปัจจัยหลักช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจมาต่อเนื่องก็
ชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากภัยแล้งส่งผลต่อกำลังซื้อในต่างจังหวัด รายได้นอกภาคเกษตรชะลอ
ตัวตามการส่งออก และมาตรการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินทำให้สถาบันการเงินระมัดระวัง
ในการขยายสินเชื่อครัวเรือนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ประกอบกับในช่วงสุญญากาศ
ทางการเมืองทำให้การใช้จ่ายภาครัฐและการประมูลโครงการใหม่เกิดความล่าช้าและเอกชน  
ชะลอการลงทุน ซึ่งยังต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารประเทศตั้งแต่  
เดือนหน้าเป็นต้นไปจะช่วยให้ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
จากความไม่แน่นอนของจากนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐและปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ ในระดับต่ำใกล้กรอบล่างของเป้าหมายคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ซึ่งยังคงเอื้อต่อการดำเนินนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายได้ต่อเนื่องเพื่อ  
ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ 
 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวช้าๆ ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 
โดยแรงส่งของเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคมแผ่วลงอีกครั้งในเกือบทุกองค์ประกอบยกเว้นภาคท่อง
เที่ยว ปัจจัยลบสำคัญจากสงครามการค้ายกระดับขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมสหรัฐประกาศจะเก็บ
ภาษีสินค้าจีนร้อยละ 10 กับสินค้าส่งออกที่เหลืออีก 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลวันที่  
1 กันยายน และจีนมีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้เช่นกัน ซึ่งเหนือความคาดหมายของตลาด ได้
สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดดอก
เบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงิน  
ของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีหลังเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง ทำให้หลายธนาคาร
กลางมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงด้วยการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นเดียวกันรวมทั้งไทย 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 
1.5 เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 ปี ในการประชุมเดือนสิงหาคมอย่างเหนือความคาดหมาย
ของตลาดเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในวงกว้าง แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะ
ชะลอตัวและเงินทุนไหลออกจากตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทย แต่ดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นอัน
เป็นผลมาจากนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้ดุลบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้น 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดือนก่อนเป็น 4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ในเดือนสิงหาคมส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม จาก 30.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
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ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง 
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยกรรมการ 2 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
0.25% เป็น 1.75% ต่อปี ในการประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติ 4 ต่อ 3 ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยกรรมการ 3 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%  
ในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
0.25% เป็น 1.75% เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลังจากที่มีการคงดอกเบี้ยที่ 1.50%  
ต่อเนื่อง 28 ครั้ง ในการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 1.75% โดย 2 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 2.00% ต่อปี 
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่านลาประชุม ในการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี ในการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี และในการประชุมวันที่  
26 มิถุนายน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี คณะกรรมการ
นโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 62 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนว
โน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและเริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยัง
อยู่ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่
ต้องติดตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในภาวะที่นโยบายการ
เงินอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก 
เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่ต้อง
รักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนกันยายน 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น 0.02-0.12% อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตร 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.12% มาปิดที่ 1.74% สะท้อนการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในอนาคต และพันธบัตรอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 0.07% เนื่องจากผล
การประมูลพันธบัตรอ้างอิงรุ่นอายุ 10 ปีซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.08% โดยคณะกรรมการนโยบายการ
เงินสหรัฐฯ (FOMC) ในการประชุมวันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จาก 1.75-2.00% เป็น 2.00-2.25% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในเดือนธันวาคม 
และธนาคารกลางอีก 7 แห่ง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม 
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 เดือนตุลาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น 0.03-0.24% โดยอัตรา  
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือนปรับเพิ่มขึ้นมากสุด 0.24% มาปิดที่ 1.55% สะท้อนการคาด
การณ์ของตลาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต และ
สอดคล้องกับอัตราประอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.12% มาปิดที่ 1.74% 
สะท้อนการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากตัวเลข
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  
ในการประชุมวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี 
 เดือนพฤศจิกายน 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลงตลอดทั้งเส้น  
โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ 
อัตราเงินเฟ้อต่ำ ทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินบาท
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.08 จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ระดับ 32.908 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้  
ตลาดตีความว่าถ้อยแถลงของประธานเฟด Powell ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยเฟดในปัจจุบันที่  
2%-2.25% นั้นต่ำกว่าช่วงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2.5%-3.5% เล็กน้อยเท่านั้น
บ่งชี้ว่า เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงและน้อยลงกว่าคาด 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติ 4 ต่อ 3  
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยกรรมการ 3 ท่านเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอก
เบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้การส่งออกจะมีสัญญาณชะลอลงบ้างจากผลกระทบของ
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำแม้ว่าเศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ต้องติดตามความเสี่ยงบางจุดซึ่ง
อาจสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต ได้แก่ พฤติกรรมการก่อหนี้ยัง
อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ คุณภาพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังไม่ปรับดีขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำอาจส่งผลกระทบต่อฐานเงินออมในอนาคต และพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอื่นๆ ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความ
เสี่ยงต่ำกว่าที่ควร (underpricing of risks) คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยาย
ตัวได้ดีต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย ความจำเป็นที่จะต้องใช้
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะเริ่มทยอยลดลง และการรักษา policy space 
เพื่อรองรับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรม
การฯ จะประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการของข้อมูล (data-dependent) ทั้งการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ประกอบการดำเนินนโยบาย
การเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป 
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 เดือนธันวาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปีและต่ำกว่า ปรับเพิ่มขึ้น  
0.04-0.21% ตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอายุ 2 ปีเป็นต้นไป ปรับลดลง  
0.02-0.23% โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เนื่องจากตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกไม่มาก และนักลงทุนมีความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจ
และสงครามการค้า ซึ่งกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทั่วโลกปรับลดลง 
ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.49 จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ระดับ 32.417 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ 
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ซึ่งเป็นการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ในปีนี้ โดยเป็นไปตามตลาดคาด ขณะเดียวกันปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในปีหน้าลงเหลือ 2 ครั้ง (จากเดิมที่คาด 3 ครั้ง) รวมถึงปรับลดคาดการณ์การขยาย
ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯทั้งในปีนี้ (3% จาก 3.1%) และปีหน้า (2.3% จาก 2.5%) 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง 
ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.75% เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลัง
จากที่มีการคงดอกเบี้ยที่ 1.50% ต่อเนื่อง 28 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว
สอดคล้องกับศักยภาพและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินลดลง จึงควรขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพและสร้างขีดความ
สามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน ส่วน 2 เสียงเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากต่าง
ประเทศปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป จึงควรรอดูความ
ชัดเจนก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2561 จากที่
คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.4% เหลือ 4.2% และปีหน้าคาดว่าจะขยายตัวได้ 4% จากเดิมคาดไว้ 
4.2% 
 เดือนมกราคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปีและต่ำกว่า ปรับเพิ่มขึ้น 0.02-
0.09% เข้าใกล้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน ขณะที่อายุ 2 ปีเป็นต้นไป ปรับลดลง 0.01-0.10% 
โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  
ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะสามารถชลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562 หลังจากอัตราเงินเฟ้ออยู่
ในระดับต่ำ ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน ทำให้
ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกไม่มาก ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ในประเทศ 
เช่น อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 61 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 
ทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อย
ละ 3.6 จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ระดับ 31.237 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุน
เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on mode) จากความคาดหวังผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีน การคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป และจากความ
ไม่แน่นอนเรื่องการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง โดยมีแรงขายจากนักลงทุน
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กองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม

ต่างชาติ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร อ่อนค่าลงจาก 31.237 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 31 มกราคม 62 มาปิดที่ 31.496 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรืออ่อนค่าลง 
0.829% 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง 
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี โดย 2 เสียงเห็นควรให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 
ไปสู่ระดับ 2% ส่วนกรรมการ 1 คนลาประชุม โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่ลดลง และมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น ขณะที่
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทยอยปรับสูงขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับ
ที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินใน
อนาคตที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
 เดือนมีนาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจปี 2562 ลง 0.2% 
จาก 4% เหลือ 3.8% เนื่องจากผลกระทบการส่งออกจากปัญหา Trade war ในขณะที่ธนาคาร
กลาง ECB ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่ำออกไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งออก
มาตรการกระตุ้นรอบใหม่ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมวันที่ 19-20 มีนาคม มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25-2.50% และส่งสัญญาณจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ 
จากเดิมคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง 
 เดือนเมษายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นธุรกร
รมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 โดยมีแรงขาย
พันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรฯ ช่วงอายุ 2-4 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของตราสารหนี้รุ่น
เดิมที่นักลงทุนถือครองอยู่ (Source Bonds) ในโครงการ Bond Switching 
 เดือนพฤษภาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง หลังจากที่ผลกระทบ
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และ
เข้าลงทุนในตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลง 0.37% มาปิดที่ 2.13% ในขณะ
ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลง 0.11% มาปิดที่ 2.43% เงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.56% 
จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 31.755 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนมิถุนายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลงหลังจากที่ผลกระทบ  
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และ
เข้าลงทุนในตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลง 0.37% มาปิดที่ 2.13% ในขณะ
ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลง 0.11% มาปิดที่ 2.43% เงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.56% 
จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 31.755 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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 เดือนกรกฎาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง จากการที่ตลาดคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมเดือนนี้ และอาจส่งผลให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนหน้า รวมถึงการที่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทและปรับ
ลดวงเงินประมูลพันธบัตรระยะสั้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และ Fitch Rating ปรับมุมมองความ
น่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวจาก
ระดับ “มีเสถียรภาพ” เป็น “เชิงบวก” โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับลดลง
มากกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนมีความชันลดลง เงินบาท 
(คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) อ่อนค่าลง 0.13% จากสิ้น
เดือนก่อนมาปิดที่ 30.776 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนสิงหาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับลดลงมากกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น ส่งผลให้เส้นอัตรา  
ผลตอบแทนมีความชันลดลงต่อเนื่อง จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดอัตราดอก
เบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 1.50% เหนือความคาดหมายของตลาด แรงซื้อจากกลุ่มกองทุน
รวมก่อนการเก็บภาษีดอกเบี้ยและส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 
สิงหาคม 62 และจากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจาก
กังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น เงินบาท (คำนวณจาก
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 0.42% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิด
ที่ 30.646 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ 
(Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้หรือเงินฝาก โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี 
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองทุนลงทุนตราสารภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 35.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หุ้นกู้
และตราสารหนี้ภาคเอกชน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงิน 
ร้อยละ 19.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี Portfolio Duration เท่ากับ 0.55 ปี 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารต่ำ 
เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุนเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ อีกทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ของกองทุนก็อยู่ ในระดับต่ำเนื่องจาก Portfolio Duration 
ของกองทุนน้อยกว่า 1 ปี 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.5 
มาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้  
ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 44.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง 
รับอาวัล โดยสถาบันการเงิน ปรับลดลงจากร้อยละ 37.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 19.2 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
 ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลง เนื่องจาก 
Portfolio Duration ของกองทุนลดจาก 0.73 ปี ณ สิ้นงวดบัญชีก่อนเป็น 0.55 ปี ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารนั้นอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการกระจาย
การลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมานี้ กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ 2.08 เมื่อ  
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน* ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.92 กองทุนจะมี
อัตราผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.16 
 
 *ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Zero 
Rate Return Index (6 เดือน) (70%) และ Total Return of ThaiBMA Commercial Paper 
Index (A- ขึ้นไป) (30%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
เป็นตัวชี้วัด 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่ม ี
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม 1.87 1.57 2.73 3.43 3.10 2.92 2.38 1.66 1.86 1.48 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 1.00 0.92 2.27 2.68 2.35 1.83 1.53 1.38 1.71 1.57 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

0.15 0.20 0.20 0.15 0.14 0.13 0.14 0.10 0.09 0.11 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด 

0.05 0.04 0.10 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 0.10 

 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 

หน่วย : % 

 ตั้งแต่
ต้นปี 3เดือน 6เดือน 1ปี

(ต่อปี)
3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 1.54 0.63 1.22 2.08 1.80 1.99 2.32 2.56 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 1.39 0.62 1.09 1.92 1.71 1.63 1.79 1.93 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน  
(% ต่อปี) 

0.14 0.16 0.14 0.14 0.11 0.12 0.15 0.27 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

0.13 0.18 0.14 0.13 0.10 0.08 0.09 0.13 

  
* ตัวชี้วัด 
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 เดือน) 

(70%) และ Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-ขึ้นไป) (30%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน  
โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร  
ไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด 

  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2562ถึงวันที่31สิงหาคม2562

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 311.75 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 77.94 0.01 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 79.43 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 469.12 0.04

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ไม่มี 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กันยายน2561ถึงวันที่31สิงหาคม2562

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 618.10 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 154.52 0.01 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 86.00 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 54.64 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 913.26 0.06

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

ข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2562
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  1,090,806,849.61 100.01 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  391,497,196.88 35.90 
 หุ้นกู้
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  25,325,165.12 2.32 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  36,327,061.38 3.33 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)  36,699,569.42 3.36 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA  64,219,023.35 5.89 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+  55,103,847.66 5.05 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A  80,042,040.52 7.34 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)  61,724,670.07 5.66 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-  166,371,351.85 15.25 
  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+  39,292,663.15 3.60  
 เงินฝาก     73,658,260.21 6.75  
 เงินฝากประจำ   60,546,000.00 5.55  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (145,458.66) (0.01)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,090,661,390.95 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 127.87%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  391,497,196.88 35.90 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  209,585,425.48 19.22 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  489,724,227.25 44.90 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน  0.00 0.00 
 กลต. ที่ สน.24/2552 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  73,649,266.59 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  8,993.62 
3 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 16 มี.ค. 2563 N/A AAA(tha),F1+(tha)  50,456,780.82 
4 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 18 มี.ค. 2563 N/A AAA(tha),F1+(tha)  10,089,219.18 
5 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 5 ก.ย. 2562 N/A N/A 8,200,000.00 8,198,445.66 
6 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 19 ก.ย. 2562 N/A N/A 24,000,000.00 23,983,205.19 
7 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 19 ธ.ค. 2562 N/A N/A 150,000,000.00 149,362,162.19 
8 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 พ.ย. 2562 N/A N/A 6,000,000.00 5,984,291.64 
9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 พ.ย. 2562 N/A N/A 50,500,000.00 50,331,341.74 
10 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 9 ม.ค. 2563 N/A N/A 35,200,000.00 35,025,353.03 
11 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 ก.ค. 2563 N/A N/A 120,000,000.00 118,612,397.43 
12 หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ 21 ธ.ค. 2562 A-(tha) A-(tha),F2(tha) 61,200,000.00 61,724,670.07 
  (ไทยแลนด์) 
13 หุ้นกู้ บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส 29 ม.ค. 2563 AA AA 7,200,000.00 7,226,264.59 
14 หุ้นกู้ บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส 26 ก.ค. 2563 AA AA 9,200,000.00 9,248,939.44 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
15 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4 เม.ย. 2565 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 24,700,000.00 25,325,165.12 
16 หุ้นกู้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 4 ธ.ค. 2562 BBB+ BBB+ 38,800,000.00 39,292,663.15 
17 หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 29 ก.ค. 2563 AA AA 28,200,000.00 28,583,833.81 
18 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 2,900,000.00 2,923,829.35 
  จำกัด 
19 หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 26 ก.ย. 2562 AAA AAA 33,100,000.00 33,403,232.03 
  จำกัด 
20 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 20 ก.พ. 2563 A A 19,000,000.00 19,027,373.23 
21 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 20 มี.ค. 2563 A A 9,300,000.00 9,378,382.07 
22 หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย 14 ส.ค. 2563 A+ A+ 23,000,000.00 23,146,634.00 
23 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารแลนด์ 30 ก.ย. 2562 N/A A- 21,500,000.00 21,650,244.85 
  แอนด์ เฮ้าส์ 
24 หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค 29 ธ.ค. 2563 N/A A 49,400,000.00 49,998,735.45 
25 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ 29 มี.ค. 2564 A A 1,600,000.00 1,637,549.77 
  เนชั่นแนล 
26 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 14 ธ.ค. 2562 A- A- 80,900,000.00 81,402,997.60 
27 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 8 พ.ย. 2563 A- A- 4,200,000.00 4,281,536.09 
28 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2564 AA AA(tha) 8,800,000.00 8,927,158.24 
29 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2564 AA AA(tha) 9,900,000.00 10,232,827.27 
30 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 มี.ค. 2565 AA(tha) AA(tha) 35,200,000.00 36,699,569.42 
31 หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต 26 ก.ย. 2562 N/A A+ 31,700,000.00 31,957,213.66 
32 หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 28 มิ.ย. 2563 A- A- 11,500,000.00 11,616,065.92 
33 หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม 2 ต.ค. 2562 A- A- 46,500,000.00 47,420,507.39 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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กองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม

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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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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กองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม

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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ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม
 ผู้จัดการกองทุนหลัก

อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ฐานันดร โชลิตกุล 
ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
มนต์ชัย อนันตกูล 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
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กองทุนเปิดเคเอชอร์ทเทอมฟิกซ์อินคัม

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่ม ี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 




