
รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ(KSFRMF)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤศจกิายน2557
ถงึวนัที่31ตลุาคม2558

กอ
งท

ุนเ
ปิด

เค
ต

รา
สา

รห
นี้ร

ะย
ะส

ั้นเ
พื่อ

กา
รเ
ลี้ย

งช
ีพ

(K
SF

R
M

F)


รายงานประจำปี
ณ 31 ตุลาคม 2558  



กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจดทะเบียนกองทุน 20 กุมภาพันธ์ 2545 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว ้ หน่วยละ 10 บาท 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ
จากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น โดยมีนโยบายที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เพื่อ
แสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุน
ในขณะใดขณะหนึ่งไว้ ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุน  
จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 



1

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคตราสารหนีร้ะยะสัน้เพือ่การเลีย้งชพี
ระหวา่ง1พฤศจกิายน2557–31ตลุาคม2558

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยสำหรับงวดสิ้นสุดเดือนตุลาคม2558
 ปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอตัวเหลือร้อยละ 0.9 จากร้อยละ 2.8 ในปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
ไทยในครึ่งปีแรก แม้ว่าในครึ่งปีหลังมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ จะส่งผลดีกับความเชื่อมั่น  
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ แต่การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างล่าช้า จากที่หดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรก 
ฟื้นขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสสอง 0.6 ในไตรมาสสาม และ 2.3 ในไตรมาสสี่ แม้ว่าจะ
มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ล่าช้าออกมาได้บ้าง แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายยเนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบและรอความ
ชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวที่เปราะบาง การที่
เศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวมากขึ้นทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเตรียมจะทยอยลดการผ่อนคลายอย่างมาก
ลงในระยะข้างหน้า สร้างความกังวลให้กับตลาดเงินและตลาดทุนเป็นระยะ ทำให้หลายประเทศ
ทยอยปรับนโยบายการเงินให้มีทิศทางผ่อนคลายลดลงเพื่อเตรียมรองรับกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น  
ในอนาคต 

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,079,430,005.29 3,065,835,466.19 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.0073 12.7089 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 72,413,828.88 72,321,350.69 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.2984 0.2989 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)1) 2.35 2.45 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)2) 1.57 1.93  

1)  ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2)  ตามหลักเกณฑ์สมาคม ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร  

ไทยพาณิชย์ 
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 ปี 2558 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสสี่ 
แต่ โมเมนตัมของการฟื้นตัวยังคงอ่อนแรงลงเหลือร้อยละ 0.3 ในไตรมาสนี้ จากร้อยละ 1.1   
ในไตรมาสก่อน มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนการลงทุนภาครัฐเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น  
ในปลายไตรมาส โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนมีนาคม ได้ถึงเกือบร้อยละ 10 ของงบประมาณ
เทียบกับร้อยละ 3-5 ต่อเดือนในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ สะท้อนความพยายามของ
ภาครัฐพยายามเร่งการเบิกจ่ายออกมาให้เร็วขึ้นเพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ  
ที่อ่อนแรง นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่ม
เติมอีกร้อยละ 0.25 ลงมาที่ร้อยละ 1.75 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอีกทางหนึ่งในสภาวะที่  
แรงกดดันเงินเฟ้อติดลบเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง นอกจากนี้ การส่งออกยังคง  
ไม่สดใสเช่นเดียวกับภูมิภาค ท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตกต่ำตามราคาน้ำมัน รวมทั้งอียูตัดสิทธิประโยชน์ที่ให้กับสินค้าไทยหลายรายการ อย่างไรก็ตาม 
มูลค่านำเข้าหดตัวมากกว่าส่งออก ผลจากการนำเข้าเชื้อเพลิงหดตัวกว่า 40% ผลจากราคาน้ำมัน
ที่ร่วงลงแรง ทำให้การส่งออกสุทธิยังคงเกินดุล จะยังเป็นตัวช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจได้  
เช่นเดียวกับไตรมาสก่อน และยังส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 3.0   
ในไตรมาสแรก แต่มีการขยายตัวร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน ซึ่งการฟื้นตัวของยังคงเป็นไปอย่าง
ช้าๆ และเปราะบาง ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สำคัญ ขณะที่ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายโดยชะลอการซื้อสินค้าคงทน แต่สินค้า  
ไม่คงทนและบริการยังเติบโตได้ เนื่องจากจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสถาบันการเงิน
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อหลังหนี้ครัวเรือนในระดับสูงเป็นข้อจำกัด ขณะที่การส่งออกยังคง
ติดลบสอดคล้องกับภูมิภาคตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง โดยเฉพาะยุโรปที่มี  
ความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินของกรีซและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งราคาสินค้าส่งออก
ไม่สดใสตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
พิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอย่างต่อเนื่อง เหตุจากราคาน้ำมันร่วงลงแรง และ
อุปสงค์ในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้เงินบาทยังคงแข็งค่ากว่าภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบกับ  
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมช่วงปลายเดือนเมษายน เป็นครั้งที่สอง
ในปีนี้มาที่ร้อยละ 1.5 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการเติบโตมากขึ้น ท่ามกลางอัตรา
เงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องจากต้นปีเหตุจากราคาน้ำมันโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่องเพื่อประคอง
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายนชัดเจนมากขึ้นหลังจากเงินบาทค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียนโดย
ไตรมาสสองเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสแรก มาปิดที่ 33.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ด้วยแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดนที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน รายได้เกษตรกรและผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังซบเซา ผลจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีนมีการปรับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลง รวมทั้งความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเป็นครั้งแรก
ในรอบ 9 ปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ฉุดให้ค่าเงินตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเงินบาท
อ่อนค่าลงและมีความผันผวนตาม โดยในช่วงไตรมาสสามเงินหยวนจีนอ่อนค่าลงร้อยละ 2.4   
มาปิดที่ 6.35 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 7.5 มาปิดที่ 36.4 บาท  
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจัดว่าอ่อนค่าปานกลางเมื่อเทียบกับค่าเงินอาเซียน  
ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 3-16 ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาทางการจีนยืนยันจะดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้มี
เสถียรภาพมากขึ้น พร้อมกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้ตลาดคลายความกังวลต่อ
ภาวะสงครามค่าเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนลงบ้าง ส่วนในประเทศ มีปัจจัยลบจากเหตุ
ลอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม เข้ามาส่งผลกระทบต่อความเชื่อ
มั่นต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศเพียงระยะสั้น นอกจากนี้ ในเดือน
กันยายนรัฐบาลใหม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านทางด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากมูลค่ากว่าแสนล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและย่อม พร้อมกับ  
จะเดินหน้าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อปรับระบบคมนาคมของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เดือนตุลาคม เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสำคัญ ผลจากการที่รัฐบาลเร่งเบิกจ่าย  
งบประมาณได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน ประกอบกับภาครัฐเร่งดำเนินการตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจในอนาคตของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้น ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังคงอยู่ใน
ระดับต่ำแต่เริ่มเห็นการขยายตัวในกลุ่มสินค้าจำเป็นและบริการ จากกำลังซื้อนอกภาคเกษตรที่ดีขึ้นบ้าง 
ขณะที่สินค้าในหมวดคงทน อาทิ รถยนต์ แม้ปรับดีขึ้นบ้างเพราะผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจซื้อก่อน
กรมสรรพสามิตจะขึ้นภาษีรถยนต์บางรุ่นในต้นปีหน้า นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ปรับตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากเดือนก่อนหลังหดตัวติดต่อกัน 2 เดือน แต่เมื่อเทียบปีก่อน
เพิ่มขึ้นเพียง 1% ผลจากฐานสูงที่มีการยกเว้นวีซาให้นักท่องเที่ยวจีนช่วงปลายปีก่อน โดยมาจาก
นักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก ขณะที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและรัสเซียยังคงหดตัว 
แม้ว่า การส่งออกสินค้าจะยังคงหดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน แต่ดุลบัญชี
เดินสะพัดเดือนตุลาคม เกินดุลกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดในรอบ 10 เดือน เป็นผลจาก
การนำเข้าที่หดตัว และรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.1 จากเดือน
ก่อนมาปิดที่ 35.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
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ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ในการ
ประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน / 17 ธันวาคม 2557 และ 28 มกราคม 2558 แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะลดลงตามราคาพลังงาน เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงินปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ผ่อนปรน
เพียงพอต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไม่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมานาน
และตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น 
 อย่างไรก็ดี ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติด้วยเสียง 4 ต่อ 3 
ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% คงเหลือ 1.75% เพื่อเพิ่มแรงหนุนต่อเศรษฐกิจ หลังการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐต่ำกว่าคาด และในวันที่ 29 เมษายน 
2558 มีมติด้วยเสียง 5 ต่อ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% อีกครั้ง คงเหลือ 1.50% 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่ำกว่าที่คาด ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของปีที่มีการปรับลดดอกเบี้ยและอยู่
นอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุนในตลาด ทั้งนี้ ในการประชุมวันที่ 10 มิถุนายน /   
5 สิงหาคม และ 16 กันยายน 2558 คณะกรรมการฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 
1.50% โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปัจจัยลบโดยเฉพาะจากต่างประเทศ รวมทั้ง
ความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่อาจสูงขึ้น แต่ภาวะการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนยังเอื้อต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนพฤศจิกายน 2557 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลง เนื่องจากธนาคาร  
แห่งประเทศไทย และสภาพัฒน์ฯ ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยลงเหลือร้อยละ 
1.5 และร้อยละ 1 ตามลำดับ ทำให้นักลงทุนคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะอยู่ในระดับต่ำ
ไปอีกระยะหนึ่ง ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 243.46 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
 เดือนธันวาคม 2557 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวปรับลดลง จากความต้องการลงทุนของนักลงทุนในกลุ่มที่
มีความต้องการลงทุนระยะยาว ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 244.93 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
 เดือนมกราคม 2558 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยจะเริ่ม  
ในเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 28 มกราคม มีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 248.43 ในวันที่ 30 มกราคม 2558 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบ 
ทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ภายหลังตัวเลขการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นและ  
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ 
ปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 2% ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 247.77 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
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 เดือนมีนาคม 2558 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงภายหลังผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติด้วยเสียง 4 ต่อ 3 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือ 
1.75% เพื่อเพิ่มแรงหนุนต่อเศรษฐกิจ หลังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่าย
ภาครัฐต่ำกว่าคาด ซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุน  
ในตลาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะสั้นถึงกลางปรับลดลง ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 249.45 ในวันที่ 
31 มีนาคม 2558 
 เดือนเมษายน 2558 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงภายหลังผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 เมษายน มีมติด้วยเสียง 5 ต่อ 2   
ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือ 1.50% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่ำกว่าที่คาด   
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของปีที่มีการปรับลดดอกเบี้ยและอยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุน  
ในตลาด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับความสนใจจาก  
นักลงทุนสูงกว่าวงเงินประมูลค่อนข้างมาก สะท้อนให้เห็นอุปสงค์ในตลาดที่มีอยู่มาก ดัชนีพันธบัตร
ปิดที่ 252.42 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 เดือนพฤษภาคม 2558 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับสูงขึ้น ภายหลังการ
ประกาศใช้นโยบายผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เงินบาท
อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว และนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิปริมาณกว่า 26,000 ล้านบาท 
ประกอบกับสภาพคล่องของตลาดอยู่ ในระดับต่ำ ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 249.66 ในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 
 เดือนมิถุนายน 2558 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียว
กับการเพิ่มขี้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรต่างประเทศ จากความกังวลปัญหาหนี้ของกรีซที่จะ
ครบกำหนดชำระแต่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ดัชนีราคาพันธบัตรปิดที่ 248.11 ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 
 เดือนกรกฏาคม 2558 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงจากปัญหาหนี้ของกรีซ และ
ความกังวลของนักลงทุนจากการที่ตลาดหลักทรัพย์จีนปรับลงอย่างมาก จึงเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่
สินทรัพย์ปลอดภัย ดัชนีราคาพันธบัตรปิดที่ 250.59 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 เดือนสิงหาคม 2558 มีปัจจัยจากทั้งเหตุระเบิดในกรุงเทพเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมและมีความ
เป็นไปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนใน
สินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ก็มีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติบางส่วน ส่งผลให้โดยรวม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ดัชนีราคาพันธบัตรปิดที่ 251.65 ในวันที่   
31 สิงหาคม 2558 
 เดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในการประชุมวันที่ 16 
กันยายน มีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 เนื่องจากเห็นว่า ระดับปัจจุบันยังสนับสนุนต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แม้ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงซบเซา แต่ค่าเงินที่อ่อนตัวต่อเนื่องจะช่วย
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สนับสนุนภาคส่งออกได้บ้าง ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยในการ
ประชุมระหว่าง 16-17 กันยายน ทำให้มีแรงซื้อพันธบัตรในช่วงการประชุม แต่ตลาดตราสารหนี้
ยังคงผันผวนสูงตามค่าเงินบาท ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 252.33 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 
 เดือนตุลาคม 2558 ตลาดมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังไม่สามารถ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยยบายได้ภายในปีนี้หลังจากที่ตัวแลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมา
ไม่ดี ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงทุกช่วงตราสาร โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาว
ช่วงอายุ 10 ปีขึ้นไป ดัชนีพันธบัตรปิดที่ 254.99 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 
จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
  
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อ
แสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นไม่เกิน 1 ปี 
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 26.5 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 33.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 39.7 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ในภาพรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ใกล้เคียง
ระดับเดิมเนื่องจาก Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ระดับ 0.6 ปี เท่ากับ ณ สิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชีก่อน 
   
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจากร้อยละ 26.9   
เป็นร้อยละ 26.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน  
ที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 46.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 39.7   
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.1 
เป็นร้อยละ 33.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ 2.35 ต่อปี เมื่อ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมตราสารแห่งหนี้ที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร 
3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.57 
กองทุนจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.78 
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ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพกับเกณฑ์มาตรฐาน*
 
 30ต.ค. ผลการดำเนินงาน
 2558 นับย้อนหลังณวันที่30ตุลาคม2558 
  3เดือน 6เดือน 1ปี 3ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน   
มูลค่าหน่วยลงทุน 13.0077 0.34% 1.05% 2.35% 7.54% 30.08% 
เกณฑ์มาตรฐาน*  0.36% 0.76% 1.57% 5.95% 31.49%  

* ตามหลักเกณฑ์สมาคม ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ 

** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 



8

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2558ถึงวันที่31ตุลาคม2558

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,839.92 0.19 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 467.19 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,002.26 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1,842.04 0.06 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 332.97 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 10,484.38 0.34

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่31ตุลาคม2558

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 11,656.07 0.37 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 932.49 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 3,996.37 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
(Report to Unitholders Expense) 201.25 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 1,842.04 0.06 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 371.37 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 18,999.59 0.61

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
 16 พฤศจิกายน 2558 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
 ธนาคารทหารไทย จำกดั (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดงักลา่ว ซึง่บรหิารและจดัการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญช ี ตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2558 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เหน็วา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ที่ในการบรหิาร  
และจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
  (วรรณวิภา คูสกุล) 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ   
ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ  
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี  
ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้  
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน  
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์   
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ  
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ  
งบการเงินโดยรวม 
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 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุน
เปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการดำเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมย์) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 
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   บาท
 หมายเหตุ 2558  2557
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3 3,030,090,034.35 2,998,739,536.85 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เท่ากับ 3,026,006,622.61 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เท่ากับ 2,994,611,305.99 บาท) 
เงินฝากธนาคาร 5, 11 21,947,961.84 24,817,040.42 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  111,285,803.20 - 
 ดอกเบี้ยค้างรับ  21,307,930.05 35,108,465.78 
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน  5,654,910.77 8,695,518.47 
รวมสินทรัพย์   3,190,286,640.21 3,067,360,561.52 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  109,308,570.88 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11 1,484,425.34 1,481,523.21 
หนี้สินอื่น    63,638.70 43,572.12 
รวมหนี้สิน   110,856,634.92 1,525,095.33 
สินทรัพย์สุทธิ   3,079,430,005.29 3,065,835,466.19 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  2,367,461,192.06 2,412,343,094.76 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 จำนวน 236,746,119.2054 หน่วย) 
  (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 241,234,309.4757 หน่วย) 
กำไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร  413,829,047.98 341,415,219.10 
 บัญชีปรับสมดุล 2.7 298,139,765.25 312,077,152.33 
สินทรัพย์สุทธิ   3,079,430,005.29 3,065,835,466.19  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 2.4 13.0073 12.7089 

 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 236,746,119.2054 หน่วย) 

 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 241,234,309.4757 หน่วย) 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล

ณวันที่31ตุลาคม2558
	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ตุลาคม2558

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และตามประเภทของอุตสาหกรรม 
    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
เงินฝากประจำ - 24.75% 
 ธนาคารออมสิน 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.80%, ครบกำหนด 15/01/59)   65,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.80%, ครบกำหนด 28/01/59)   200,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.80%, ครบกำหนด 29/01/59)   50,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 1.75%, ครบกำหนด 26/09/59)   65,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 1.75%, ครบกำหนด 06/10/59)   30,000,000.00 
      410,000,000.00 
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  (อัตราดอกเบี้ย 3.50%, ครบกำหนด 11/12/58)   30,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 3.50%, ครบกำหนด 07/02/59)   280,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 3.70%, ครบกำหนด 06/10/59)   30,000,000.00 
      340,000,000.00 
รวมเงินฝากประจำ   750,000,000.00 
บัตรเงินฝาก - 12.24% 
 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.85%, ครบกำหนด 12/05/59)   31,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.20%, ครบกำหนด 22/07/59)   130,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.20%, ครบกำหนด 28/07/59)   170,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 1.90%, ครบกำหนด 18/08/59)   10,000,000.00 
  (อัตราดอกเบี้ย 1.80%, ครบกำหนด 12/10/59)   30,000,000.00 
รวมบัตรเงินฝาก   371,000,000.00 
ตั๋วแลกเงิน - 2.01% 
 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
  (อัตราดอกเบี้ย 3.15%, ครบกำหนด 24/12/58)   60,767,989.52 
รวมตั๋วแลกเงิน   60,767,989.52 
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 

พันธบัตร - 26.87% 

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 26.87% 

  BOT161A 

   (อัตราดอกเบี้ย 2.95%, ครบกำหนด 14/01/59)  55,000 55,159,038.70 

  BOT163A 

   (อัตราดอกเบี้ย 3.22%, ครบกำหนด 01/03/59)  43,000 43,247,843.93 

  BOT168A 

   (อัตราดอกเบี้ย 2.42%, ครบกำหนด 25/08/59)  31,000 31,228,810.82 

  BOT172A 

   (อัตราดอกเบี้ย 2.05%, ครบกำหนด 23/02/60)  60,000 60,409,942.47 

  CB16107A 

   (ครบกำหนด 07/01/59)  59,000 58,842,302.63 

  CB16121A 

   (ครบกำหนด 21/01/59)  190,000 189,387,259.89 

  CB16128A 

   (ครบกำหนด 28/01/59)  60,000 59,788,407.91 

  CB16211A 

   (ครบกำหนด 11/02/59)  90,000 89,628,055.85 

  CB16407A 

   (ครบกำหนด 07/04/59)  118,000 117,253,879.83 

  CB16421A 

   (ครบกำหนด 21/04/59)  110,000 109,234,544.43 

 รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   814,180,086.46 

รวมพันธบัตร   814,180,086.46 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



16

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
หุ้นกู้ - 34.13% 
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย - 34.13% 
 ธุรกิจการเกษตร - 1.94% 
  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 
   KSL15DA 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.87%, ครบกำหนด 04/12/58)  300 300,595.14 
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
   MPSC16OB 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.98%, ครบกำหนด 17/10/59)  42,000 42,876,835.58 
   MPSC175A 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.33%, ครบกำหนด 12/05/60)  15,000 15,525,099.25 
       58,702,529.97 
 ธนาคาร - 11.52% 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
   BAY164A 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.00%, ครบกำหนด 04/04/59)  4,300 4,324,681.83 
   BAY172A 
    (อัตราดอกเบี้ย 2.61%, ครบกำหนด 27/02/60)  800 809,390.28 
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
   KK169A 
    (อัตราดอกเบี้ย 1.80%, ครบกำหนด 21/09/59)  100,000 99,956,487.71 
   KK16427A 
    (อัตราดอกเบี้ย 1.70%, ครบกำหนด 27/04/59)  60,000 59,998,859.72 
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
   TISCO166A 
    (อัตราดอกเบี้ย 1.75%, ครบกำหนด 22/06/59)  74,000 74,020,124.94 
   TISCO171A 
    (อัตราดอกเบี้ย 1.875%, ครบกำหนด 20/01/60)  40,000 40,018,374.81 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
   TISCO177A 
    (อัตราดอกเบี้ย 2.00%, ครบกำหนด 20/07/60)  40,000 40,058,833.79 
   TISCO178A 
    (อัตราดอกเบี้ย 2.00%, ครบกำหนด 28/08/60)  30,000 30,025,986.49 
       349,212,739.57 
 วัสดุก่อสร้าง - 0.57% 
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
   SCC16NA 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.15%, ครบกำหนด 01/11/59)  17,000 17,402,099.68 
       17,402,099.68 
 พาณิชย์ - 2.33% 
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
   CPALL16OB 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.10%, ครบกำหนด 31/10/59)  69,000 70,498,540.32 
       70,498,540.32 
 พลังงานและสาธารณูปโภค - 0.69% 
  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
   GLOW170A 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.56%, ครบกำหนด 08/10/60)  20,000 20,972,451.44 
       20,972,451.44 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 6.86% 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
   PS15NA 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.75%, ครบกำหนด 10/11/58)  105,000 105,053,564.83 
   PS166A 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.58%, ครบกำหนด 15/06/59)  20,000 20,236,181.26 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
   QH165A 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.63%, ครบกำหนด 09/05/59)  15,000 15,138,483.30 
   QH16NA 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.25%, ครบกำหนด 22/11/59)  7,000 7,178,246.25 
   QH162A 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.16%, ครบกำหนด 23/02/59)  59,800 60,236,246.55 
        207,842,722.19 
 บริการทางการเงิน - 10.21% 
  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด 
   ICBCTL15N27A 
    (ครบกำหนด 27/11/58)  80,000 79,907,657.59 
   ICBCTL17OA 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.37%, ครบกำหนด 02/10/60)  80,000 82,239,669.45 
  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
   TLT176A 
    (อัตราดอกเบี้ย 2.72%, ครบกำหนด 25/06/60)  6,300 6,394,453.12 
  บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 
   TOLC15NA 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.74%, ครบกำหนด 27/11/58)  25,000 25,031,033.88 
   TOLC16NA 
    (อัตราดอกเบี้ย 3.99%, ครบกำหนด 30/11/59)  103,000 105,449,584.79 
   TOLC17NA 
    (อัตราดอกเบี้ย 4.40%, ครบกำหนด 27/11/60)  10,000 10,488,476.37 
        309,510,875.20 
 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย   1,034,141,958.37 
รวมหุ้นกู้    1,034,141,958.37 
 
รวมเงินลงทุน - 100 % (ราคาทุน 3,026,006,622.61 บาท)   3,030,090,034.35 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ตุลาคม2558
    
 บาท 
 หมายเหต ุ 2558  2557 

รายได้จากการลงทุน 2.2 

 รายได้ดอกเบี้ย  81,983,323.01 93,025,655.54 

  รวมรายได้  81,983,323.01 93,025,655.54 

ค่าใช้จ่าย  2.2 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 6, 11 11,656,072.95 15,521,335.66 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 932,485.84 941,855.54 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6, 11 3,996,367.83 3,910,272.70 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  93,000.00 90,000.00 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 2,321,655.57 2,520,692.44 

  รวมค่าใช้จ่าย  18,999,582.19 22,984,156.34 

รายได้สุทธิจากการลงทุน  62,983,740.82 70,041,499.20 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.2 9,474,907.18 2,431,263.16 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.2, 8 (44,819.12) (151,411.67) 

  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 

   และยังไม่เกิดขึ้น  9,430,088.06 2,279,851.49 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  72,413,828.88 72,321,350.69 

 

กำไรสะสมต้นปี 9 341,415,219.10 269,093,868.41 

บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  72,413,828.88 72,321,350.69 

กำไรสะสมปลายปี  413,829,047.98 341,415,219.10 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ตุลาคม2558

 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Short Term Fixed Income 
RMF) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
หลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนและตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุน  
จะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น   
การลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ และมีนโยบายไม่จ่าย
เงินปันผลตลอดอายุโครงการ กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 กองทุนมี  
ทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนละ 10 บาท 
 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบาย
ลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้ง  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด 
เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio 
Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่
ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 
2557 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐาน
การบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติใน
ประเทศไทย 
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2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
 ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม
ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 

2.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมี
สิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม สำหรับมูลค่ายุติธรรมของ  
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตร คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี้ 

 
(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตร ที่มีอายุต่ำ
กว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน 
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับ
ตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน 
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน จากการวัดค่า
เงินลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
 กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นป ี

 
2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว้ 

 
2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุน  
ในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบ  
ในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 
 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน 

 
2.7 บัญชีปรับสมดุล 

 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 

 
2.8 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน

การบัญชีใหม่ 
 ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐาน
การบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 
1 มกราคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ  
ต่องบการเงินที่นำเสนอ 
 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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3. เงินลงทุน 
 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2558 2557 
    ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม  
 เงินฝากออมทรัพย์ - - 30,000,000.00 30,000,000.00 
 เงินฝากประจำ 750,000,000.00 750,000,000.00 1,321,000,000.00 1,321,000,000.00 
 บัตรเงินฝาก 371,000,000.00 371,000,000.00 - - 
 ตั๋วแลกเงิน 60,722,258.06 60,767,989.52 - - 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 814,219,196.75 814,180,086.46 822,357,288.52 822,825,889.30 
 หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาด 
  ตราสารหนี้ ไทย 1,030,065,167.80 1,034,141,958.37 821,254,017.47 824,913,647.55 
 รวม  3,026,006,622.61 3,030,090,034.35 2,994,611,305.99 2,998,739,536.85 

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน โดยไม่รวม
เงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 6,070.13 ล้านบาท และ 4,957.31 
ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 5,818.50 ล้านบาท และ 4,962.79 ล้านบาท ตามลำดับ   
โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 195.04 และร้อยละ 162.81 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 
186.95 และร้อยละ 162.99 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป ี
 

5. เงินฝากธนาคาร 
 กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ดังนี ้

 2558 2557 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.000 177,680.18 0.000 551,656.24 
 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
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 2558 2557 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท % บาท 
ประเภทออมทรัพย์  
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ออมทรัพย์พิเศษ) 0.650 670,097.23 1.200 664,024.21 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0.125 21,073,328.34 0.125 23,049,974.99 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0.375 2,074.38 0.500 526,966.88 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 1.000 23,761.18 1.700 23,402.56 
ธนาคารออมสิน 0.400 1,020.53 0.500 1,015.54 
   21,770,281.66  24,265,384.18 
 รวม  21,947,961.84  24,817,040.42 
 
6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ดังนี้ 
 ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม 

  (ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ)   
 1 พ.ย. 56 - 4 ก.ย. 57 0.500 
 5 ก.ย. 57 เป็นต้นไป 0.350 

 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน ดังนี้ 
 ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม 
  (ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ)   
 10 เม.ย. 56 - 16 เม.ย. 57 0.030 
 17 เม.ย. 57 เป็นต้นไป 0.028 

 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.120 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ 
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7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าส่งเสริม
การขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง
ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน   
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่นๆ 

 
8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน      
    บาท 
   2558 2557 
 โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  
  ณ วันต้นปี (4,128,230.86) (4,279,642.53) 
 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ 
  ณ วันสิ้นปี 4,083,411.74 4,128,230.86 
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
  เงินลงทุน (44,819.12) (151,411.67) 
 

 รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้
ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฎอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว 

 
9. กำไรสะสมต้นปี 

 กำไรสะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย 
    บาท 
   2558 2557 
 กำไรสะสมต้นปีเริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 : 
  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม 330,192,906.70 260,151,407.50 
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 7,094,081.54 4,662,818.38 
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 4,128,230.86 4,279,642.53 
 กำไรสะสมต้นปีทั้งสิ้น 341,415,219.10 269,093,868.41 
 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558




26

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

 10. การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
10.1 นโยบายการการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 

 
10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

 
10.3 มูลค่ายุติธรรม 

 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

 
10.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุน  
ในตราสารหนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทน  
ในท้องตลาดลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ  
ผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเพิ่มขึ้นจากราคาตราสารหนี้ แต่ถ้าอัตราผลตอบแทน
ในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง กองทุนก็จะเกิด
ผลขาดทุนขึ้นได้ ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุยิ่งยาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งมาก 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
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   บาท 

 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 

 ปรบัขึน้ลงตาม 

 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน - 3,030,090,034.35 - 3,030,090,034.35 

เงินฝากธนาคาร 21,770,281.66 - 177,680.18 21,947,961.84 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 111,285,803.20 111,285,803.20 

ดอกเบี้ยค้างรับ - - 21,307,930.05 21,307,930.05 

ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยน 

 หน่วยลงทุน 

 ระหว่างกองทุน - - 5,654,910.77 5,654,910.77 

 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 

 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 

 ปรบัขึน้ลงตาม 

 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน - 2,998,739,536.85 - 2,998,739,536.85 

เงินฝากธนาคาร 24,265,384.18 - 551,656.24 24,817,040.42 

ดอกเบี้ยค้างรับ - - 35,108,465.78 35,108,465.78 

ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยน 

 หน่วยลงทุน 

 ระหว่างกองทุน - - 8,695,518.47 8,695,518.47 
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10.5 ความเสี่ยงด้านตลาด 
 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาด  
มากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

 
10.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้  
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยการ
เข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกผ่านเกณฑ์
กระบวนการคัดสรรโดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได ้

 
10.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขาย
ตราสารได้ตามจำนวนเงินและราคาที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องเพิ่มหรือ
ลดราคาเพื่อให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ 
เว้นแต่สำหรับตราสารหนี้ที่ต้องการถือไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนจะไม่มี  
ความเสี่ยงประเภทนี้ 
 กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ 
และไม่มีการขายตราสารออกไปโดยจะถือครองตราสารไว้จนครบอายุของตราสารหนี้ 
ทำให้มีความเสี่ยงประเภทนี้ต่ำมาก 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2558 มีดังนี้ 
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 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย:บาท) 
 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 ระยะเวลา 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน   - - 2,522.62 507.47 - 3,030.09 
เงินฝากธนาคาร - 21.95 - - - 21.95 
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ - - 111.29 - - 111.29 
ดอกเบี้ยค้างรับ - - 21.31 - - 21.31 
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยน 
 หน่วยลงทุนระหว่างกองทุน - - 5.65 - - 5.65 
 

 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2557 มีดังนี ้

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย:บาท) 
 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 ระยะเวลา 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน  - - 2,425.61 529.13 44.00 2,998.74 
เงินฝากธนาคาร - 24.82 - - - 24.82 
ดอกเบี้ยค้างรับ - - 35.11 - - 35.11 
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยน 
 หน่วยลงทุนระหว่างกองทุน - - 8.70 - - 8.70 

 
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนและกิจการ  
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
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 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย  
 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  

ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัจดัการกองทนุ  
 และเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุ 

 
 กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-   

 นโยบายการ  บาท 
   กำหนดราคา 2558 2557  
รายการในระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 3,996,367.83 3,910,272.70 
  บริษัทคู่สัญญาในการซื้อขายตราสาร 
  - ซื้อเงินลงทุน ราคาตลาด 
   ตั๋วแลกเงิน  60,051,596.09 - 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  1,311,077,421.91 1,249,965,144.89 
   หุ้นกู้  271,811,999.79 50,206,044.40 
    รวม  1,642,941,017.79 1,300,171,189.29 
  - ขายเงินลงทุน ราคาตลาด 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  2,111,165,799.68 829,072,833.85 
   หุ้นกู้  172,707,123.77 6,385,883.52 
    รวม  2,283,872,923.45 835,458,717.37 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่ระบุ 11,656,072.95 15,521,335.66 
     ในโครงการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน 177,680.18 551,656.24 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 335,283.21 335,306.83 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย 977,909.38 977,978.12 

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558


12. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม  
เพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 
 

13. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันที่   
25 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2558
รายละเอียดการลงทุน 
  มลูคา่ตาม %NAV
  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  3,072,811,056.01 99.79 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  754,630,278.78 24.51 
  อายุคงเหลือ 1-3 ปี  60,645,832.88 1.97 
 หุ้นกู้
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  87,593,270.08 2.84 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  6,426,377.72 0.21 
  อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)  79,907,657.61 2.59 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA+  143,309,515.59 4.65 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)  71,932,417.03 2.34 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+  79,810,894.49 2.59 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)  17,579,924.34 0.57 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A  311,831,392.78 10.13 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-  243,522,000.51 7.91 
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน  60,767,989.52 1.97 
 บัตรเงินฝาก  375,176,667.12 12.18 
 เงินฝาก   21,958,899.20 0.71 
 เงินฝากประจำ  757,717,938.36 24.61 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  6,618,949.28 0.21 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  3,079,430,005.29 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):1.65
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  815,276,111.66 26.47 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1,505,297,170.04 48.88  
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  752,237,774.31 24.43 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.  0.00 0.00 
 ที่ สน.24/2552 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ  N/A A2,P-1  670,467.16 

2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน  N/A N/A  1,021.91 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA(tha),F1+(tha)  177,680.18 

4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,422.65 

5. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A A+  21,083,466.05 

6. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี  N/A AAA(tha),F1+(tha)  23,841.25 

7. เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 15 ม.ค. 2559 N/A AAA(tha),F1+(tha)  66,446,027.40 

8. เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28 ม.ค. 2559 N/A AAA(tha),F1+(tha)  204,249,863.01 

9. เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 29 ม.ค. 2559 N/A AAA(tha),F1+(tha)  51,058,630.14 

10. เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 26 ก.ย. 2559 N/A AAA(tha),F1+(tha)  65,115,308.22 

11. เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6 ต.ค. 2559 N/A AAA(tha),F1+(tha)  30,037,397.26 

12. เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 11 ธ.ค. 2558 N/A AA+(tha),F1+(tha)  30,060,410.96 

13. เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 7 ก.พ. 2559 N/A AA+(tha),F1+(tha)  280,671,232.88 

14. เงินฝากประจำ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 6 ต.ค. 2559 N/A AA+(tha),F1+(tha)  30,079,068.49 

15. บัตรเงินฝาก บมจ.ธนาคารธนชาต 12 พ.ค. 2559 N/A AA- 31,000,000.00 31,631,763.01 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
16. บัตรเงินฝาก บมจ.ธนาคารธนชาต 22 ก.ค. 2559 N/A AA- 130,000,000.00 131,512,273.97 

17. บัตรเงินฝาก บมจ.ธนาคารธนชาต 28 ก.ค. 2559 N/A AA- 170,000,000.00 171,916,109.59 

18. บัตรเงินฝาก บมจ.ธนาคารธนชาต 18 ส.ค. 2559 N/A AA- 10,000,000.00 10,086,931.51 

19. บัตรเงินฝาก บมจ.ธนาคารธนชาต 12 ต.ค. 2559 N/A AA- 30,000,000.00 30,029,589.04 

20. ตั๋วแลกเงิน บริษัท การบินไทย  24 ธ.ค. 2558 N/A A+ 61,000,000.00 60,767,989.52 

  จำกัด (มหาชน) 

21. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2559 N/A N/A 55,000,000.00 55,648,011.30 

22. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 1 มี.ค. 2559 N/A N/A 43,000,000.00 43,479,242.83 

23. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 ส.ค. 2559 N/A N/A 31,000,000.00 31,368,574.11 

24. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 23 ก.พ. 2560 N/A N/A 60,000,000.00 60,645,832.88 

25. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 ม.ค. 2559 N/A N/A 59,000,000.00 58,842,302.63 

26. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 ม.ค. 2559 N/A N/A 190,000,000.00 189,387,259.89 

27. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 28 ม.ค. 2559 N/A N/A 60,000,000.00 59,788,407.91 

28. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 ก.พ. 2559 N/A N/A 90,000,000.00 89,628,055.85 

29. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 เม.ย. 2559 N/A N/A 118,000,000.00 117,253,879.83 

30. พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 เม.ย. 2559 N/A N/A 110,000,000.00 109,234,544.43 

31. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร 4 เม.ย. 2559 AAA(tha) AAA(tha) 4,300,000.00 4,334,577.72 

  กรุงศรีอยุธยา 

32. หุ้นกู้ บมจ.ธนาคาร 27 ก.พ. 2560 AAA(tha) AAA(tha) 800,000.00 797,433.87 

  กรุงศรีอยุธยา 

33. หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ 31 ต.ค. 2559 A+(tha) A+(tha),F1(tha) 69,000,000.00 71,932,417.03 

34. หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน 8 ต.ค. 2560 A+ A+ 20,000,000.00 21,032,418.56 

35. หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี  27 พ.ย. 2558 F1+(tha) AAA(tha),F1+(tha) 80,000,000.00 79,907,657.61 

  (ไทย) จำกัด 

36. หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี  2 ต.ค. 2560 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 80,000,000.00 82,461,258.49 

  (ไทย) จำกัด (ค้ำประกันโดย 

  ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)  

  จำกัด (มหาชน)) 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
37. หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน  27 เม.ย. 2559 N/A A- 60,000,000.00 60,012,832.32 

  จำกัด (มหาชน) 

38. หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคิน  21 ก.ย. 2559 N/A A- 100,000,000.00 100,158,679.49 

  จำกัด (มหาชน) 

39. หุ้นกู้ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น 4 ธ.ค. 2558 A A 300,000.00 305,366.37 

40. หุ้นกู้ บจก.น้ำตาลมิตรผล 17 ต.ค. 2559 A+ A+ 42,000,000.00 42,945,531.47 

41. หุ้นกู้ บจก.น้ำตาลมิตรผล 12 พ.ค. 2560 A+ A+ 15,000,000.00 15,832,944.46 

42. หุ้นกู้ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท 10 พ.ย. 2558 A A 105,000,000.00 105,996,694.97 

43. หุ้นกู้ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท 15 มิ.ย. 2559 A A 20,000,000.00 20,389,189.48 

44. หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 23 ก.พ. 2559 A- A- 59,800,000.00 60,713,335.87 

45. หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์  9 พ.ค. 2559 A- A- 15,000,000.00 15,401,036.72 

  (ค้ำประกัน โดย  

  บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) 

46. หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 22 พ.ย. 2559 A- A- 7,000,000.00 7,236,116.11 

47. หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 พ.ย. 2559 A(tha) A(tha),F1(tha) 17,000,000.00 17,579,924.34 

48. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 22 มิ.ย. 2559 A A 74,000,000.00 74,488,453.71 

49. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 20 ม.ค. 2560 A A 40,000,000.00 40,232,073.44 

50. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 20 ก.ค. 2560 A A 40,000,000.00 40,286,779.00 

51. หุ้นกู้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 28 ส.ค. 2560 A A 30,000,000.00 30,132,835.81 

52. หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง  25 มิ.ย. 2560 AAA N/A/Aa3 6,300,000.00 6,426,377.72 

  (ประเทศ ไทย) (ค้ำประกันโดย 

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  

  ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 

53. หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 27 พ.ย. 2558 AA+ AA+/A- 25,000,000.00 25,435,773.61 

54. หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 30 พ.ย. 2559 AA+ AA+/A- 103,000,000.00 107,194,799.86 

55. หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 27 พ.ย. 2560 AA+ AA+/A- 10,000,000.00 10,678,942.12 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม(ง)
เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติ
แล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
สูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลียนแปลงใน  
ทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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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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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 - มคีวามเสีย่งตำ่มาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
 
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แตม่คีวามออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า 
 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ตอ่ทา้ย เพือ่จำแนกความแตกตา่ง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา  
ที่เหมาะสม 
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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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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่31ตุลาคม2558

 
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 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 
สารัช อรุณากูร 
นรรัตน์ สุขุมภาณุเมศร์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 


การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 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. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 




