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รายงานประจำปี
ณ 31 ตุลาคม 2561  



กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจดทะเบียนกองทุน 20 กุมภาพันธ์ 2545 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว ้ หน่วยละ 10 บาท 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ
จากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น โดยกองทุนมีนโยบาย  
ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก 
รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด 
เพื่อแสวงหารายได้ ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) 
ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤศจิกายน 2560  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,633,527,837.65 3,652,466,385.17 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.5149 13.3866 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 35,084,585.50 58,663,316.07 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.1286 0.2136 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 0.96 1.61 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 1.52 1.67 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

** ตัวชี้วัด 

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

(70%) และTotal Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-ขึ้นไป) (30%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อน

วันดังกล่าว กองทุนใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร  

ไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รอบระยะเวลา1พฤศจิกายน2560-31ตุลาคม2561

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยสำหรับงวดสิ้นสุดเดือนตุลาคม2561
 ปี 2560 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย หลังจาก
ขยายตัวสูงเกินคาดต่อเนื่องมา 3 ไตรมาส เมื่อรวมทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้น  
จากร้อยละ 3.3 ในปีก่อน ดีขึ้นในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยมีส่งออกและท่องเที่ยวเป็น  
ตัวขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงเปราะบาง โดยมูลค่าส่งออกขยายตัวเกินกว่า
ร้อยละ 10 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง ดีกว่าคาดการณ์ เป็นผลจากจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า  
ที่ปรับตัวดีขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้ทั้งปี 2560 ส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.7 เร่งตัวจากปีก่อนที่ทรงตัว 
นอกจากนี้จำนวนท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 19 ไตรมาส 4 จากร้อยละ 6.4  
ในไตรมาสก่อน ขยายตัวสูงส่วนหนึ่งมาจากฐานปีก่อนมีการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการ  
ใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคง  
ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวแต่ยังไม่กระจายตัว เนื่องจาก
รายได้เกษตรกรและการจ้างงานยังไม่สดใส ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อเนื่องอีกปี เพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ 
ผลจากการส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่องทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสะสม 49.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 ยังคงทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันเงินบาทให้แข็ง
ค่าต่อเนื่องไปปิดที่ 32.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งแข็งค่าร้อยละ 9.8 จาก
ปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่าเป็นอันดับสองในกลุ่มอาเซียน รองจากค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าร้อยละ 
10.8 ในขณะที่ค่าเงินฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อ่อนค่าลงร้อยละ 0.38 และ 0.70 ตามลำดับ  
ในปี 2560 
 ปี 2561 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยเร่งตัวขึ้นร้อยละ 4.9 จากร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อน  
สูงเกินคาดการณ์ของตลาด มีแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนดีขึ้นมาสนับสนุนการเติบโต  
เพิ่มเติมจากส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาครัฐทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังจาก
หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน ส่วนการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นเป็นไตรมาสที่สอง ทั้งนี้สินค้าจำเป็นและกึ่งคงทนเริ่มมีสัญญาณ  
ดีขึ้นจากปีก่อน มีรายได้นอกภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่องสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่รายได้
ภาคเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่องสาเหตุจากราคายางที่ลดลงจากฐานสูงที่ช่วงต้นปีก่อนที่เกิดอุทกภัย
รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่ราคาข้าวทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังจากสต็อคข้าวเก่าหมดไป  
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรต่อเนื่อง ได้ช่วย
สนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกไตรมาสแรก  
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ขยายตัวเกือบร้อยละ 10 ยังคงดีต่อเนื่องจากไตรมาสสาม ยังคงดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคที่
เริ่มหดตัวเล็กน้อย เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น ประกอบกับดุลบริการเกินดุลเพิ่มขึ้นในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 17.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก  
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 15.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้าตลาด
พันธบัตรและตลาดหุ้นสุทธิกว่า 6 หมื่นล้านบาท มาเป็นปัจจัยกดดันเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 
31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม แข็งค่าร้อยละ 4.4 จากปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่า
เป็นอันดับสองในอาเซียน รองจากค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าร้อยละ 4.7 ขณะที่ค่าเงินอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์อ่อนค่าลงร้อยละ 1.4 และ 4.3 ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากร้อยละ 4.9 แต่สูงกว่า  
คาดการณ์ของตลาด โดยมีการส่งออก การลงทุน และการบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้น ขณะที่  
การใช้จ่ายภาครัฐชะลอเล็กน้อย ซึ่งการส่งออกขยายตัวเร่งตัวขึ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์ต่างประเทศ
ที่ยังคงขยายตัวดีและราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งตัวขึ้น
นำโดยยอดขายสินค้าคงทนและภาคบริการซึ่งยังคงไม่ทั่วถึง แรงหนุนจากรายได้เกษตรกรขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามและการจ้างงานที่ดีขึ้น ยอดขายที่ เพิ่มขึ้นส่งผลให้การผลิตภาค
อุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างช้าๆ จากการลงทุน  
ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเหลือต่ำกว่า
ร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งจากการเหลื่อมเดือนของวันหยุดอีสเตอร์และเทศกาลรอมฎอน รวมทั้ง
เทศกาลฟุตบอลโลก ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่าย  
งบกลุ่มจังหวัดและงบกลางปีเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตในประเทศ แม้ว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 0.64 ในไตรมาสแรกมาอยู่ที่ร้อยละ 1.31 ในไตรมาสสองกลับมาเข้ามาใน
กรอบเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (ช่วงร้อยละ 1-4) อันเป็นผลมาจากราคา
พลังงานเป็นสำคัญ แต่อุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ส่งผลให้คณะกรรมการ  
นโยบายทางการเงิน ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 ต่ออีกระยะ เพื่อประคองการฟื้นตัว
ของอุปสงค์ในประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อการปรับเพิ่มดอกเบี้ย
สหรัฐมากกว่าคาดส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากตลาดการเงินไทยเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่น  
แต่ไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงต่อเนื่องช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อค่าเงินลงบางส่วน 
โดยเงินบาทอ่อนค่าร้อยละ 1.64 จากปลายปีก่อน ลงมาปิดที่ 33.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน อ่อนค่าสอดคล้องกับค่าเงินอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 5.3 
และ 6.4 ตามลำดับ มีเพียงค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีแรก 
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 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากร้อยละ 4.6 ไตรมาสก่อน  
และต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด หลังจากดีเกินคาดมาสองไตรมาส เป็นผลจากการส่งออกและ  
การท่องเที่ยวชะลอตัว ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย 
เนื่องจากรายได้แรงงานที่อยู่นอกภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภค  
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อนึ่งการส่งออกขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องผลจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐ
ส่งผลต่อการส่งออกไปจีนและฐานสูงปีก่อน ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวชะลอตัวลง 
เป็นผลจากนักท่องเที่ยวจีนหดตัวมา 3 เดือนต่อเนื่องจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตแต่มีนักท่องเที่ยว
มาเลเซียและฮ่องกงเพิ่มขึ้นมาหักล้างกันไป จะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแม้ว่า  
จะลดลงจากไตรมาสสอง ซึ่งยังคงช่วยสนับสนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 32.3 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน แข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.4 จากสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเงินบาทแข็ง
ค่าสุดในภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ สวนทางกับค่าเงินอาเซียนซึ่ง
อ่อนค่าลงในช่วงร้อยละ 1.3-3.8 ทำให้ คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งสวนทางกับบางประเทศเช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ที่มีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาเพื่อลดแรงกดดันต่อเงินทุน
เคลื่อนย้ายและช่วยให้ค่าเงินให้มีเสถียรภาพมากขึ้นในสภาวะที่มีความผันผวนกระแสเงินทุน
เคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เริ่มส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยเพื่อให้มีช่องว่างทางนโยบายสำหรับรองรับความเสี่ยงในอนาคตและ
ดูแลเสถียรภาพในระบบการเงิน และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเดือนกันยายน  
มีเสียงสนับสนุนการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเป็นเสียงส่วนน้อย ส่งผลให้ตลาดมี  
การปรับตัวตอบรับโอกาสการปรับเพิ่มดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า 
 เดือนตุลาคม เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในขยายตัวเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ชะลอตัวลงชั่วคราว 
ดีขึ้นแบบกระจายตัว ยกเว้นภาคการท่องเที่ยว โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดี
ขึ้นในเกือบทุกกลุ่มสินค้า และการส่งออกกลับมาขยายตัวเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านหลังจากเดือนก่อน
หดตัวจากเหตุวาตภัยในประเทศคู่ค้าหลายประเทศ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่สลับมาหดตัวเล็ก
น้อยเหตุจากนักท่องเที่ยวจีนยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นผลจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มและ
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติเอเชียอื่นเพิ่มไม่มากพอจะชดเชยนักท่องเที่ยวจีนที่
หายไปเหมือน 3 เดือนก่อนหน้า แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงเกินดุลต่อเนื่องแต่น้อยกว่า
เงินทุนไหลออกสุทธิเนื่องจากต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกับตลาดเอเชียอื่น กดดัน
เงินบาทให้อ่อนค่าลงมาปิดที่ 33.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนตุลาคม โดยเงินบาทอ่อนค่า
ลงร้อยละ 1.7 จากปลายปีก่อน ซึ่งเงินบาทยังคงอ่อนค่าน้อยกว่าอาเซียนซึ่งอ่อนค่าลงในช่วง  
ร้อยละ 2.7-10.7 อันเป็นผลมากจากความผันผวนกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก 
ทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.5 
ได้ต่อเนื่องและส่งสัญญาณการทยอยปรับดอกเบี้ยกลับสู่ระดับปกติมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 



5

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายจะลงทุนในหลักทรัพย์  
หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นไม่เกิน 1 ปี 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 25.96 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 49.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 24.72  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในภาพรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ใกล้เคียงระดับเดิมเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ระดับ 0.81 ปี เท่ากับ  
ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มจากร้อยละ 17.09  
เป็นร้อยละ 25.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่
ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 24.72 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 76.16 
เป็นร้อยละ 49.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ 0.96 ต่อปี  
เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานคำนวณ
จากTotal Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 เดือน) (70%) และ Total Return 
of ThaiBMA Commercial Paper Index (A-ขึ้นไป) (30%) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 1.52 กองทุนจะมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.56 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.60 1.12 0.67 2.19 3.14 2.56 2.38 2.18 1.18 1.66 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 2.56 1.00 0.92 2.27 2.68 2.35 1.83 1.53 1.38 1.71 

ความผันผวน 
(Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน 

0.20 0.13 0.13 0.19 0.23 0.14 0.11 0.15 0.12 0.09 

ความผันผวน 
(Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

0.05 0.05 0.04 0.10 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 

 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.76 0.14 0.33 0.96 1.28 1.72 1.84 1.82 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด*` 1.26 0.36 0.74 1.52 1.52 1.61 1.73 1.95 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

0.13 0.12 0.14 0.12 0.11 0.13 0.19 0.26 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 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 กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561ถึงวันที่31ตุลาคม2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,925.47 0.19 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 554.04 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,374.45 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5.15 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 205.40 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 10,064.51 0.28

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560ถึงวันที่31ตุลาคม2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 13,757.92 0.37 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,100.63 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 4,717.00 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5.43 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 462.15 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 20,043.13 0.54

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

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2561
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  3,629,387,539.54 99.89 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  797,113,920.72 21.94 
  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  87,078,359.58 2.40 
 ตั๋วเงินคลัง    59,065,998.92 1.63 
 หุ้นกู้
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  132,018,506.83 3.63 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  458,552,343.95 12.62 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)  47,816,017.39 1.32 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)  80,431,119.10 2.21 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA  185,757,046.59 5.11 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)  4,047,659.95 0.11 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+  233,671,927.02 6.43 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A  315,891,856.56 8.69 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-  892,621,445.55 24.57 
  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+  71,395,955.33 1.96 
  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB  14,096,654.73 0.39 
เงินฝาก      249,828,727.32 6.88  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  4,140,298.11 0.11  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  3,633,527,837.65 บาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):149.578%
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน:0.809ปี
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  943,258,279.22 25.96 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  893,509,562.10 24.59 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก    
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  1,792,619,698.22 49.34 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ     
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  0.00 0.00 
 ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558 


รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั
 
1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน  N/A N/A  3,059.39 
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  40,340.77 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  752,057.61 
4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A A+  249,008,747.75 
5. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี  N/A AAA(tha),F1+(tha)  24,521.80 
6. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ก.พ. 2562 N/A N/A 107,000,000.00 107,309,804.00 
7. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 มี.ค. 2562 N/A N/A 377,000,000.00 377,412,335.46 
8. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ธ.ค. 2561 N/A N/A 70,000,000.00 69,882,262.75 
9. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 ธ.ค. 2561 N/A N/A 20,000,000.00 19,957,744.26 
10. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 2561 N/A N/A 11,000,000.00 10,992,600.32 
11. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 2561 N/A N/A 112,000,000.00 111,919,188.21 
12. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 24 ม.ค. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,639,985.72 
13. พันธบัตร กระทรวงการคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 80,000,000.00 87,078,359.58 
14. ตั๋วเงินคลัง กระทรวงการคลัง 18 ก.ย. 2562 N/A N/A 60,000,000.00 59,065,998.92 
15. หุ้นกู้ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 6 ต.ค. 2563 BBB BBB 14,200,000.00 14,096,654.73 
16. หุ้นกู้ บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส 26 ก.ค. 2563 AA AA 47,400,000.00 47,388,549.39 
17. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 12 ก.ค. 2564 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 45,100,000.00 45,093,147.83 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั
 
18. หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย 12 มี.ค. 2563 AA+(tha) AA+(tha) 10,000,000.00 10,290,523.99 
19. หุ้นกู้ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 29 ก.ค. 2562 N/A N/A/AA+(tha) 37,400,000.00 37,525,493.40 
  จำกัด (ค้ำประกันโดย 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) 
20. หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 14 มี.ค. 2562 AAA AAA 100,500,000.00 100,604,469.87 
  จำกัด 
21. หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 5,200,000.00 5,202,283.74 
  จำกัด 
22. หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 26 ก.ย. 2562 AAA AAA 227,000,000.00 227,407,067.35 
  จำกัด 
23. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 2 พ.ย. 2561 N/A A- 120,000,000.00 121,415,308.82 
24. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 17 ม.ค. 2562 N/A A- 50,000,000.00 50,402,010.94 
25. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 14 ก.พ. 2562 N/A A- 80,000,000.00 80,590,550.57 
26. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 20 ก.พ. 2563 A- A- 39,000,000.00 38,899,492.45 
27. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร เกียรตินาคิน 20 มี.ค. 2563 A- A- 22,700,000.00 22,566,009.33 
28. หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย 14 ส.ค. 2563 A+ A+ 78,500,000.00 78,369,754.93 
29. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ 30 ก.ย. 2562 N/A A- 91,600,000.00 91,316,584.40 
  เฮ้าส์ 
30. หุ้นกู้ บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล 25 ก.ค. 2563 BBB+ BBB+ 21,700,000.00 21,639,724.88 
  กรุ๊ป 
31. หุ้นกู้ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ 9 ธ.ค. 2562 AAA(tha) N/A/A2 50,000,000.00 50,489,280.43 
  (ประเทศไทย) 
32. หุ้นกู้ บจก.น้ำตาลมิตรผล 26 ก.ย. 2562 A+ A+ 10,000,000.00 10,194,818.76 
33. หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 30 ม.ค. 2562 A- A- 46,000,000.00 46,173,274.07 
34. หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 14 ธ.ค. 2562 A- A- 18,700,000.00 18,794,917.94 
35. หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 เม.ย. 2562 A+(tha) A+,F1(tha) 4,000,000.00 4,047,659.95 
36. หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี 16 ธ.ค. 2561 A A 108,000,000.00 109,228,275.90 
37. หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี 16 ธ.ค. 2562 A A 13,000,000.00 13,265,850.22 
38. หุ้นกู้ บจก.ไทยแอร์เอเชีย 19 พ.ค. 2563 A- A- 182,000,000.00 184,640,538.64 
39. หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2563 AA AA 104,600,000.00 103,862,385.01 
40. หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2564 AA AA 35,000,000.00 34,506,112.19 
41. หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 มี.ค. 2565 AA(tha) AA 80,000,000.00 80,431,119.10 
42. หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต 26 ก.ย. 2562 N/A A+ 120,000,000.00 120,116,791.75 
43. หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 10 มี.ค. 2562 A- A- 109,300,000.00 109,836,147.34 
44. หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 11 ม.ค. 2563 A- A- 25,000,000.00 25,366,068.76 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั
 
45. หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 28 มิ.ย. 2563 A- A- 35,700,000.00 36,001,857.42 
46. หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 14 ธ.ค. 2563 A- A- 46,800,000.00 46,548,981.31 
47. หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 11 ธ.ค. 2563 A- A- 20,000,000.00 20,069,703.56 
48. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 29 พ.ย. 2561 A A 32,000,000.00 32,260,337.77 
49. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 27 เม.ย. 2562 A A 112,000,000.00 111,954,927.85 
50. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 5 ก.ค. 2562 A A 49,000,000.00 49,182,464.82 
51. หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 3 พ.ย. 2562 AAA(tha) N/A/Baa1(tha) 36,000,000.00 36,436,078.57 
  (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ 
  คอร์ปอเรชั่น) 
52. หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 27 พ.ย. 2561 N/A BBB+ 49,000,000.00 49,756,230.45 
53. หุ้นกู้ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 17 มี.ค. 2562 AAA N/A 25,000,000.00 25,057,198.26 
  จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ 
  โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น) 
54. หุ้นกู้ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 27 ก.ค. 2563 AAA N/A 100,000,000.00 100,281,324.73 
  จำกัด (ค้ำประกันโดย เซ็นจูรี่ 
  โตเกียว ลีสซิ่ง คอร์ปอเรชั่น) 
55. หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 20 ก.ค. 2562 A+ A+ 25,000,000.00 24,990,561.58 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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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’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบตอ่
ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนิเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความนา่เชือ่ถอืขัน้ปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์  
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “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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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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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคตราสารหนีร้ะยะสัน้เพือ่การเลีย้งชพี
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1พฤศจกิายน2560ถงึวนัที่31ตลุาคม2561

 
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




