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กองทุนเปดเคเอ ชอรท เทอม ฟกซ  อินคัม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 - 28 กุมภาพันธ 2558
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กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 - 28 กุมภ�พันธ์ 2558

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม” (KA  Short Term Fixed 
- Income Fund : KASF) เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจน   
งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

  KAsset   ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท  และเราถือเป็นภารกิจ 
อนัสำาคัญยิง่    ทีจ่ะบรหิารจดัการกองทุนใหมี้ผลการดำาเนินงานทีด่บีนความเสีย่งทีย่อมรบัได ้    ภายใต ้
หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
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กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 
(KA  Short Term Fixed-Income Fund : KASF)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำาหนดอายุ
โครงการ วันที่จดทะเบียนกองทุน 16 ตุลาคม 2545 จำานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท  
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม  

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ
เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำาหนด เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่
และพยายามหลีกเลี่ยงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะ 
ดำารงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี  
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Effififfiicient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล   
ไม่จ่ายเงินปันผล

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  3.00

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ   บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 
     กองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
     ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  0.00

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งแรก 10,000.00  บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งต่อไป 10,000.00  บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการขายคืน  10,000.00  บาท 
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่า  10,000.00  บาท
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คว�มเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 16 มีนาคม 2558

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม  

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด

เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด 

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น

 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 

จัดการกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงคท์ี่ได้

กำาหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
    ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 - 28 กุมภ�พันธ์ 2557 

 กองทุนเปิดเคเอชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัมมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้หรือเงินฝาก โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน 
1 ปี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กองทุนลงทุนตราสารภาครัฐ คือ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และต๋ัวเงินคลัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 10.5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน หุ้นกู้และตราสารหน้ีภาคเอกชน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 38.6 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 50.9 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี Portfolio Duration เท่ากับ 0.54 ปี กองทุนมีความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำาระหนี้ของผู้ออกตราสารตำ่า เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่
ของกองทุนเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ อีกทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ของกองทุนก็อยู่ในระดับตำ่าเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนน้อยกว่า 1 ปี

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้� 
 ในรอบบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนโดยปรับลดจากร้อยละ 11.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
สัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนปรับลดจากร้อยละ 43.4 เป็นร้อยละ 38.6 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ สัดส่วนการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบัน
การปรับเพิ่มจากร้อยละ 45.3  เป็นร้อยละ 50.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อย 
เนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนลดลงจาก 0.6 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมา
อยู่ที่ 0.54 ปี  ในขณะท่ีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความสามารถในการชำาระหนี้ของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดับตำ่า เน่ืองจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
และมีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างสมำ่าเสมอ  
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 ร้อยละ

กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
เกณฑ์มาตรฐาน*

     ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 
 เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

   สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2558

 ผลก�รดำ�เนินง�น  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่เริ่ม
        กองทุน

 กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท 0.66% 1.45% 2.89% 9.68% 40.78%
 เทอม ฟิกซ์ อินคัม   

 เกณฑ์มาตรฐาน* 0.43% 0.86% 1.74% 6.88% 28.46% 

 

*  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
** เอกสารการวัดผลการดำาเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้   ไดจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ ดำาเนินงาน 
 ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
  

  



  5    

                     กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 
                   งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558         
       บาท 
        สินทรัพย์   
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 1,672,319,937.00
 (ราคาทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เท่ากับ 1,669,743,850.17) 
เงินฝากธนาคาร 15,132,678.45
ดอกเบี้ยค้างรับ 16,879,859.64
รวมสินทรัพย์  1,704,332,475.09
  หนี้สิน  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  105,155.52
หนี้สินอื่น   2,119.65
รวมหนี้สิน  107,275.17
สินทรัพย์สุทธิ 1,704,225,199.92
  สินทรัพย์สุทธิ 
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย 121,043,205.8773 หน่วย 1,210,432,058.77
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 
กำ�ไรสะสม 
  ยังไม่ได้จัดสรร  445,622,133.84
    บัญชีปรับสมดุล   48,171,007.31
สินทรัพย์สุทธิ  1,704,225,199.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)   14.0794 
 (ปี 2558 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 121,043,205.8773 หน่วย)
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    กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม  
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน  
          ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม  
  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ

เงินฝ�กประจำ� 
 เงินฝ�กประจำ� / บัตรเงินฝ�ก 
  บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   3.0000%  04/08/2558 50,000.00 50,000.00 2.99
  ธนาคารออมสิน 2.6500% 21/07/2558 80,000.00 80,000.00 4.78
  ธนาคารออมสิน 2.9000% 29/05/2558 140,000.00 140,000.00 8.37
  ธนาคารออมสิน 3.0500% 11/05/2558 140,000.00 140,000.00 8.37
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.8000% 26/01/2559 100,000.00 100,000.00 5.98
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.8000% 28/01/2559 80,000.00 80,000.00 4.78
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.0000% 19/05/2558 70,000.00 70,000.00 4.19
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.0000% 24/08/2558 40,000.00 40,000.00 2.39
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 3.3000% 18/05/2558 60,000.00 60,000.00 3.59
  บมจ.ธนาคารธนชาต 2.9500% 27/05/2558 80,000.00 80,000.00 4.78
 รวมเงินฝ�กประจำ� / บัตรเงินฝ�ก    840,000.00 50.22
รวมเงินฝ�กประจำ�    840,000.00 50.22
 ตั๋วแลกเงิน 
  บมจ.นำ้าตาลขอนแก่น 2.6000% 25/03/2558 50,000.00 49,915.80 2.98
 รวมตั๋วแลกเงิน    49,915.80 2.98
พันธบัตร 
 พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย  
  ธ.แห่งประเทศไทย  26/03/2558 35.70 35,652.14 2.13
  ธ.แห่งประเทศไทย  02/04/2558 24.30 24,258.32 1.45
  ธ.แห่งประเทศไทย  14/05/2558 70.00 69,720.13 4.17
  ธ.แห่งประเทศไทย   31/07/2558   8.50 8,431.18 0.50
 รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย     138,061.77 8.25        
 พันธบัตรรัฐบ�ล   
  กระทรวงการคลัง 3.1250% 11/12/2558 40.00 40,362.79 2.41
 รวมพันธบัตร      178,424.56 10.66
หุ้นกู้    
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย   
  ธุรกิจก�รเกษตร          
   บมจ.นำ้าตาลขอนแก่น   3.8700% 04/12/2558 64.10 64,813.15 3.88
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    กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม  
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน  
          ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม  
  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ

  ธน�ค�ร        

   บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน   2.3000% 12/05/2558 50.00 49,999.76 2.99

    ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) 2.9200% 22/05/2559 140.00 141,044.99 8.43

  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3.0000% 04/04/2559 84.10 84,696.46 5.06

  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2.6100%  27/02/2560 34.70  34,700.24 2.07

  รวมธน�ค�ร    310,441.45 18.55

 อ�ห�รและเครื่องดื่ม 

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  3.9800% 24/05/2558 30.00 30,124.38 1.80

 ย�นยนต์    

  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

   (ประเทศไทย) 2.9300%  26/02/2561 7.20 7,201.15 0.43

 บริก�รท�งก�รเงิน  

  บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)   3.2100%  28/05/2558 110.00 110,299.01 6.60

  บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 3.3400% 15/02/2559 33.50 33,778.29 2.02

  บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 3.2100% 29/05/2560 17.00 17,194.07 1.03

  บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส 3.4300% 23/04/2558 20.00 20,032.59 1.20

  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด   3.9800% 26/09/2558 10.00 10,095.50 0.60

 รวมบริก�รท�งก�รเงิน    191,399.46 11.45

 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย    603,979.59 36.11

รวมหุ้นกู้       603,979.59 36.11

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,669,743,850.17 บาท)   1,672,319.95 100.00
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 กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
 งบกำ�ไรข�ดทุน     

  สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558

                                                              บาท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน

 รายได้ดอกเบี้ย 30,977,779.28

  รวมรายได้  30,977,779.28

ค่�ใช้จ่�ย 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 473,534.69

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 43,638.80

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 22,768.30

  รวมค่าใช้จ่าย 539,941.79

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 30,437,837.49

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 536,519.92

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1,259,717.36

  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 1,796,237.28

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 32,234,074.77

กำาไรสะสมต้นงวด  413,388,059.07

 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน 32,234,074.77

กำาไรสะสมปลายงวด  445,622,133.84
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          ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
 กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558    
ร�ยละเอียดก�รลงทุน         
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   1,704,332,475.09 100.01
 พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 178,698,525.20 10.49
 หุ้นกู้ 
   อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) 279,411,026.81 16.40
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 162,351,513.15 9.53
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  20,216,779.10 1.19
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+ 30,441,684.72 1.79
  อันดับความน่าเชื่อถือ A 65,404,437.03 5.62
  อันดับความน่าเชื่อถือ A- 50,053,319.87 2.94
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 49,915,797.72 2.93
 เงินฝ�ก 15,227,336.69 0.89
 เงินฝ�กประจำ� 852,612,054.80 50.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (107,275.17) (0.01)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  1,704,225,199.92  บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุนรวม (PTR) : 0.58  
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  ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

            กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   178,698,525.20  10.49 
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1,179,835,256.10 69.23
  ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน   
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ         345,798,693.79  20.29
    ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ   0.00 0.00
 ตำ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต.   0.00 0.00
    ที่ สน.24/2552     
 

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
   ประเภท   ผู้ออก วันครบ   อันดับ อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
    กำ�หนด คว�ม   คว�ม   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด 
    น่�เชื่อถือ  น่�เชื่อถือ
    ของ ของผู้ออก/ 
                                  ตร�ส�ร  คำ้�ประกัน   

1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AAtha   14,547,793.12
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A+  309,834.09
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธ.กสิกรไทย  N/A AA(tha)  9,547.92
4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  N/A AA+(tha)  2,167.48
5. เงินฝากธนาคาร ธ.ธนชาต จำากัด (มหาชน)   N/A A+(tha)  2,901.46
6. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี  N/A AAA(tha)  355,092.62
7. เงินฝากประจำา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 19 พ.ค. 2558  N/A AAA(tha)  71,645,479.45
8. เงินฝากประจำา ธนาคารอาคารสงเคราะห์  24 ส.ค. 2558 N/A AAA(tha)  40,627,945.21
9. เงินฝากประจำา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26 ม.ค. 2559 N/A AAA(tha)  100,260,821.92
10. เงินฝากประจำา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28 ม.ค. 2559  N/A AAA(tha)  80,196,383.56
11. เงินฝากประจำา ธนาคารออมสิน 11 พ.ค. 2558 N/A AAA(tha)  143,462,794.52
12. เงินฝากประจำา ธนาคารออมสิน 29 พ.ค. 2558 N/A AAA(tha)  143,070,027.40
13. เงินฝากประจำา ธนาคารออมสิน 21 ก.ค. 2558 N/A AAA(tha)  80,238,136.99
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
   ประเภท   ผู้ออก วันครบ   อันดับ  อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
    กำ�หนด คว�ม     คว�ม   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด 
    น่�เชื่อถือ    น่�เชื่อถือ
    ของ   ของผู้ออก/ 
                                  ตร�ส�ร  คำ้�ประกัน   
 14. เงินฝากประจำา บมจ.ธนาคารกรุงไทย 18 พ.ค. 2558 N/A AAA(tha)    60,059,671.23
15. เงินฝากประจำา ธนาคารแลนด์ แอนด์ 4 ส.ค. 2558   N/A A-  50,858,904.11
  เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
16. เงินฝากประจำา บมจ.ธนาคารธนชาต 27 พ.ค. 2558 N/A A+(tha)  82,191,890.41
17. ตั๋วแลกเงิน บมจ.นำ้าตาลขอนแก่น  25 มี.ค. 2558 N/A A- 50,000,000.00 49,915,797.72
18. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย  26 มี.ค. 2558 N/A N/A 35,700,000.00 35,652,138.23
19. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 เม.ย. 2558 N/A N/A 24,300,000.00 24,258,315.57
20. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 14 พ.ค. 2558 N/A N/A 70,000,000.00  69,720,126.22
21. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 31 ก.ค. 2558 N/A N/A 8,500,000.00 8,431,183.07
22. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 11 ธ.ค. 2558 N/A N/A 40,000,000.00  40,636,762.11
23. หุ้นกู้ บมจ.อยุธยา   23 เม.ย. 2558 AA- AA- 20,000,000.00 20,216,779.10
  แคปปิตอลออโต้ลีส
24. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร 4 เม.ย. 2559 AAA AAA(tha) 84,100,000.00 85,083,555.22
  กรุงศรีอยุธยา 
25. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร  27 ก.พ. 2560 AAA AAA(tha) 34,700,000.00 34,705,197.92
  กรุงศรีอยุธยา 
26 หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  26 ก.ย. 2558 AAA(tha) AAA(tha)  10,000,000.00 10,265,599.52
  จำากัด (คำ้าประกันโดย ธนาคาร  
    ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน))  
27. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 12 พ.ค. 2558 N/A A- 50,000,000.00 50,053,319.87
28. หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลขอนแก่น 4 ธ.ค. 2558 A A 64,100,000.00 65,404,437.03
29. หุ้นกู้ (คำ้าประกันโดย  26 ก.พ. 2561 AAA(tha) N/A 7,200,000.00 7,202,882.55
  บริษัท เดมเลอร์ เอจี)
30 หุ้นกู้  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์  24 พ.ค. 2558 A+ A+ 30,000,000.00 30,441,684.72
  เนชั่นแนล 
31. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง 28 พ.ค. 2558 AAA N/A  110,000,000.00 111,198,689.10
  (ประเทศไทย) 
  (คำ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า 
  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
   ประเภท   ผู้ออก วันครบ   อันดับ อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
    กำ�หนด คว�ม   คว�ม   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด 
    น่�เชื่อถือ  น่�เชื่อถือ
    ของ ของผู้ออก/ 
                                  ตร�ส�ร คำ้�ประกัน   
 
32.หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง    15 ก.พ. 2559  AAA N/A 33,500,000.00 33,821,202.78
      (ประเทศไทย) 
  (คำ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า 
  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)
33. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง  29 พ.ค. 2560  AAA N/A 17,000,000.00 17,331,621.27 
      (ประเทศไทย) 
  (คำ้าประกันโดย บริษัท โตโยต้า 
  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)
34. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารยูโอบี   22 พ.ค. 2559 AAA(tha) AAA(tha) 140,000,000.00 142,153,791.60

 
 

 

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�ร 
ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%



  13    

คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย   
ซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว 
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว    
  



กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
จำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตำ่าสุด โดย
ตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ      
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA      
A - มีความเสี่ยงในระดับตำ่า บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า     
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 
ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แตม่คีวามออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ  
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า     
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจำาแนก       
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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               แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม  
   ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558
 
 ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท)  มูลค่�
          ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่มี             ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 473.53 0.02

 ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)  ไม่มี             ไม่มี

 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)   ไม่มี             ไม่มี

 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย   ไม่มี                ไม่มี

    ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก              

 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย                   ไม่มี             ไม่มี

    ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 66.41 0.00

 รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 539.94 0.02

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย ์

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)

       ไม่ม ี          




