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กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	 ขอนำ�ส่ง	 “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค	 ตร�ส�รหนี้ระยะสั้นเพื่อก�รเลี้ยงชีพ”	 (K	
Short Term Fixed Income RMF: KSFRMF) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วน
ก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิก�ยน	2557	ถึงวันที่	30	
เมษ�ยน	2558

	 KAsset				ขอขอบคณุทีท่่�นไดม้อบคว�มไวว้�งใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั		และเร�ถอืเปน็ภ�รกจิ 
อันสำ�คัญยิ่ง	 ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้		 
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
     

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่าน	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(K Short Term Fixed Income RMF: KSFRMF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตร�ส�รแห่งหนี้เพื่อก�รเลี้ยงชีพ	ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร	วันจดทะเบียน	20	กุมภ�พันธ์	2545	จำ�นวนเงินทุนจดทะเบียน	5,000	
ล้�นบ�ท	รอบระยะเวล�บัญชี	1	พฤศจิก�ยน	ถึง	31	ตุล�คม		

นโยบายการลงทุน
	 โครงก�รมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก�รออมแบบผูกพันระยะย�วเพื่อก�รเลี้ยงชีพหลัง
เกษียณอ�ยุของผู้ถือหน่วยลงทุน	และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ
จ�กดอกเบี้ยหรือกำ�ไรส่วนเกินทุนจ�กก�รลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ระยะสั้น	 โดยมีนโยบ�ยที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งหนี้และหรือเงินฝ�ก	รวม
ทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น	หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	กำ�หนด	
เพื่อแสวงห�ร�ยได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพย�ย�มหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น
จ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์	 โดยจะดำ�รงพอร์ตโฟลิโอ	ดูเรชั่น	 (Portfolio	Duration)	
ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน	 1	 ปี	 ทั้งนี้	 กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ย					
ล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	 (Effififfiicient	Portfolio	Management)	
อย่�งไรก็ต�ม	 กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	 (Structured	
Notes) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่�ยเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย	 	 0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน	 	 0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รสับเปลี่ยน*	 	 ไม่เกิน	1.00	แต่ไม่ตำ่�กว่�	200	บ�ท
	 *ในกรณีที่เป็นก�รสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่�งกองทุนรวมเพื่อก�รเลี้ยงชีพภ�ยใต้ก�ร
จัดก�รของ	บลจ.	กสิกรไทย	บลจ.	กสิกรไทยจะยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 	 0.35
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 0.028
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	 0.12
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก	 500.00	บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป	 500.00	บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน	 500.00	บ�ท
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�	 ไม่กำ�หนด
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ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

	 	 	 	 																															15	พฤษภ�คม	2558

เรียน		ผู้ถือหน่วยลงทุน

 กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ระยะสั้นเพื่อก�รเลี้ยงชีพ

	 ธน�ค�รทห�รไทย	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ในฐ�นะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค	

ตร�ส�รหนี้ระยะสั้นเพื่อก�รเลี้ยงชีพ	 ได้ปฏิบัติหน้�ที่ดูแลก�รจัดก�รของกองทุนดังกล่�วซึ่งบริห�ร 

และจัดก�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด	สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี	

ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิก�ยน	2557	ถึงวันที่	30	เมษ�ยน	2558	นั้น

	 ธน�ค�รฯ	เห็นว่�	บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัดได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�ร

บริห�รและจัดก�รกองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ระยะสั้นเพื่อก�รเลี้ยงชีพ	โดยถูกต้องต�มที่ควรต�ม

วัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ในโครงก�รจัดก�รท่ีได้รับอนุมัติจ�ก	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

หลักทรัพย์	 และตล�ดหลักทรัพย์และภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535

	 	 	 (น�ยปริญญ�	ฝัดสุภ�พ)
	 	 	 ผู้ดูแลผลประโยชน์
	 	 	 ธน�ค�รทห�รไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
    
 



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 

4  

 ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30  เมษายน 2558

	 กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ระยะสั้นเพื่อก�รเลี้ยงชีพ	มีนโยบ�ยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รหนี้และหรือเงินฝ�กที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	 เพื่อ
แสวงห�ร�ยได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพย�ย�มหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�ก
คว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์	ทั้งนี้	กองทุนจะดำ�รงพอร์ตโฟลิโอ	ดูเรชั่นไม่เกิน	1	ปี
	 ณ	วันที่	 30	 เมษ�ยน	2558	 สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	 เป็น
ดังนี้	พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบ�ลร้อยละ	24.2	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน	เงินฝ�ก	บัตรเงินฝ�ก	หุ้นกู้	ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรองรับ
อ�วัล	 โดยสถ�บันก�รเงินร้อยละ	57.4	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และตร�ส�รหนี้
ภ�คเอกชนร้อยละ	18.4	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ดูเรชั่นของกองทุน	0.96	ปี

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

	 ในรอบบัญชีที่ผ่�นม�	สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจ�ก
ร้อยละ	26.9	เป็นร้อยละ	24.2		ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	สัดส่วนก�รลงทุนในเงินฝ�กและหุ้นกู้
ของสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	51.7	เป็นร้อยละ	57.4	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน	 ในขณะที่สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหน้ีภ�คเอกชนลดลงจ�กร้อยละ	21.4	 	 เป็นร้อยละ	
18.4	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 ในภ�พรวม	คว�มเสี่ยงท่ีอ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์เพ่ิมขึ้น	ดูเรชั่น	
ของกองทุนเพิ่มขึ้นจ�ก	0.59	เป็น	0.96	ปี	
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ร้อยละ

 ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2558

    

*	 อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	   
**	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี	 ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน	 	 	   
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เกณฑ์ม�ตรฐ�น*

  ผลการดำาเนินงาน  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี  ตั้งแต่เริ่มกองทุน

 กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้	 0.65%	 1.29%	 2.41%	 8.27%	 28.73%

	 	 	 ระยะสั้นเพื่อก�รเลี้ยงชีพ			

	 เกณฑ์ม�ตรฐ�น*	 0.37%	 0.80%	 1.70%	 6.63%	 30.88%
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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
       บ�ท	 	     

   สินทรัพย์  
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 3,106,680,542.79
		 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	30	เมษ�ยน	2558	เท่�กับ	3,096,178,551.35)	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 28,416,393.64
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	
	 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์	 38,729,930.36
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 17,182,391.27
	 ลูกหนี้จ�กก�รสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่�งกองทุน	 7,631,612.17
	 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 634.27
รวมสินทรัพย์	 3,198,641,504.50
  หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	 50,521,005.85
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,421,133.54
หนี้สินอื่น	 	 45,783.98
รวมหนี้สิน		 51,987,923.37
สินทรัพย์สุทธิ	 3,146,653,581.13
  สินทรัพย์สุทธิ 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	244,132,660.8964	หน่วย	 2,441,326,608.96
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	
กำาไรสะสม   
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 385,523,128.59
	 บัญชีปรับสมดุล	 319,803,843.58
สินทรัพย์สุทธิ		 3,146,653,581.13

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	(บ�ท)		 12.8891
		(ปี	2558	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	244,132,660.8964	หน่วย)
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    กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   
          ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ 
เงินฝากประจำา
 เงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก
	 	 บมจ.ธน�ค�รแลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์			 3.0000%	 04/08/2558	 30,000.00		 30,000.00	 0.97
	 	 ธน�ค�รออมสิน		 2.8000%	 15/08/2558	 90,000.00	 	90,000.00	 2.90
	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 2.8000%	 15/01/2559	 65,000.00	 	65,000.00	 2.09
	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 2.8000%	 28/01/2559	 200,000.00	 	200,000.00	 6.44
	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 2.8000%	 29/01/2559	 50,000.00	 	50,000.00	 1.61
	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 2.9000%	 25/09/2558	 65,000.00	 	65,000.00	 2.09
	 	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 2.9000%	 06/10/2558	 30,000.00	 	30,000.00	 0.97
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 3.0000%	 20/10/2558	 100,000.00	 	100,000.00	 	3.22
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 3.3000%	 18/05/2558	 62,000.00	 	62,000.00	 2.00
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 3.5000%	 11/12/2558	 30,000.00	 30,000.00	 0.97
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย		 3.5000%	 07/02/2559	 280,000.00	 	280,000.00	 9.01
	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย		 3.7000%	 06/10/2559	 30,000.00	 	30,000.00		 0.97
	 	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต			 2.2000%	 22/07/2559	 130,000.00	 130,000.00	 4.18
	 	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 2.2000%	 28/07/2559	 170,000.00	 	170,000.00	 5.47
	 	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 2.8500%	 12/05/2559	 31,000.00	 	31,000.00	 1.00
 รวมเงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก		 	 	 	 1,363,000.00	 43.89
รวมเงินฝากประจำา 		 	 	 	 1,363,000.00	 43.89
พันธบัตร  
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 2.9500%	 14/01/2559	 5.00	 		5,049.27	 0.16
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 2.4200%	 25/08/2559	 240.50	 	243,240.25	 7.83
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 2.8000%	 20/01/2560	 260.00	 	265,429.91	 8.54
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย		 	 04/06/2558	 6.00	 	5,989.06				 0.19
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย		 	 25/06/2558	 0.20	 199.47	 0.01
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย			 	 22/10/2558	 141.00	 	139,998.91	 4.51
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 29/10/2558	 90.00	 89,328.90	 2.88
	 	 ธ.แห่งประเทศไทย				 		 07/01/2559	 10.00	 	9,896.56	 0.32
 รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   		 		 	 	 759,132.33	 24.44
รวมพันธบัตร	 				 	 	 759,132.33	 24.44
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    กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   
          ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ 
หุ้นกู้ 
  หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
  ธุรกิจการเกษตร  
			 	 บจก.นำ้�ต�ลมิตรผล	 3.7500%	 25/06/2558	 35.00	 	35,085.49	 1.13
	 	 	 บจก.นำ้�ต�ลมิตรผล	 3.9800%	 17/10/2559	 42.00	 	43,182.60	 1.39
	 	 	 บจก.นำ้�ต�ลมิตรผล	 4.3300%	 12/05/2560	 15.00	 	15,622.80	 0.50
			 	 บมจ.นำ้�ต�ลขอนแก่น	 3.8700%	 04/12/2558	 0.30		 303.83	 0.01
  รวมธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 94,194.72	 3.03
  ธนาคาร 
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คิน			 2.3000%	 12/05/2558	 94.00	 	93,999.68	 3.03
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รเกียรติน�คิน		 	2.9900%	 22/07/2558	 5.00	 	5,010.52	 0.16
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	 3.0000%	 04/04/2559	 134.30	 	135,693.95	 4.37
	 	 	 บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	 2.6100%	 27/02/2560	 171.10	 	172,452.34	 5.55
  รวมธนาคาร 	 	 	 	 407,156.49	 13.11
  พาณิชย์  
			 	 บมจ.ซีพี	ออลล์		 4.1000%	 31/10/2559	 69.00	 	70,730.21	 2.28
   พลังงานและสาธารณูปโภค        
	 	 	 บมจ.โกลว์	พลังง�น				 4.5600%	 08/10/2560	 20.00	 	21,028.20	 0.68
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์             
	 	 	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 4.2500%	 22/11/2559	 7.00	 	7,209.98	 0.23
	 	 	 บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท	 3.9500%	 10/11/2558	 70.00	 	70,718.64	 2.28
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 3.2500%	 09/05/2559	 90.00	 	91,105.09	 2.93
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	 	 	 	 169,033.71	 5.44
  บริการทางการเงิน   
	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	2.7200%	 25/06/2560	 6.30	 	6,374.05	 0.21
	 	 	 บมจ.อยุธย�แคปปิตอลออโต้ลีส		 4.0500%	 20/05/2558	 43.20	 	43,246.98	 1.39
	 	 	 บมจ.อยุธย�แคปปิตอลออโต้ลีส	 3.9800%	 14/09/2558	 21.00		 21,162.32		 0.68
	 	 	 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด			 3.7400%	 27/11/2558	 25.00	 	25,253.50		 0.81
	 	 	 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด			 3.9900%	 30/11/2559	 43.00	 	44,291.28	 1.43
	 	 	 บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จำ�กัด		3.3700%	 02/10/2560	 80.00	 	82,076.75	 2.64
  รวมบริการทางการเงิน	 			 		 	 222,404.88	 7.16
รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  		 	 984,548.21	 31.70	
รวมหุ้นกู้ 	 	 	 	 984,548.21	 31.70

รวมเงินลงทุน	-	100%	(ร�ค�ทุน	3,096,178,551.35	บ�ท)	 	 	 3,106,680.54	 100.00
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  กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบกำาไรขาดทุน 

  สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 
             
         บ�ท
รายได้จากการลงทุน  
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 44,915,181.89
	 	 รวมร�ยได้		 44,915,181.89
ค่าใช้จ่าย 
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 5,816,153.70
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 465,292.32
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 1,994,109.83
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 44,630.64
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 195,017.33
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 8,515,203.82
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 36,399,978.07

รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 1,334,170.84
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 6,373,760.58
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 7,707,931.42
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 44,107,909.49

กำ�ไรสะสมต้นงวด	 341,415,219.10
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 44,107,909.49
กำ�ไรสะสมปล�ยงวด	 385,523,128.59
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ   
 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
รายละเอียดการลงทุน       
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ												 3,152,279,329.13	 	 100.18

 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

	 	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 250,505,408.57	 	 7.96

	 	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 511,721,084.44	 	 16.26

 หุ้นกู้ 

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA(tha)	 391,506,077.70	 	 12.44

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA	 6,404,565.83	 	 0.20

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+	 70,656,317.19	 	 2.25

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 64,571,940.72	 	 2.05

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+(tha)	 70,770,985.70	 	 2.25

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 208,291,323.52	 	 6.62

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 71,633,199.00	 	 2.28

	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 106,741,306.42	 	 3.39

 บัตรเงินฝาก		 331,287,642.47	 	 10.53

 เงินฝาก  		 28,427,263.86	 	 0.90

 เงินฝากประจำา		 1,039,762,213.71	 	 33.04

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (5,625,748.00)	 	 (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,146,653,581.13  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.69  
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  รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

            กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 								762,226,493.01	 24.22
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 1,808,168,143.83		 57.46
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 	581,884,692.29	 18.49
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศ	สำ�นักง�น	ก.ล.ต.		 	 0.00	 0.00
				ที่	สน.24/2552	 	 	 	 	 	    

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว      

     ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ  อันดับ มูลค่า มูลค่าตาม
     กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ     หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     ของตราสาร   ของผู้ออก/คำ้าประกัน     
1.	เงินฝ�กธน�ค�ร	ธน�ค�รซิตี้แบงก์	เอ็น	เอ	 			 N/A	 A+,F1	 	 668,275.81
2.	เงินฝ�กธน�ค�ร	ธน�ค�รออมสิน	 	 N/A	 N/A	 	 1,019.77
3.	เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธ.กสิกรไทย	 	 N/A	 AA(tha),F1+(tha)	 	 28,056.67
4.	เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 15,548.10
5.	เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย	 	 N/A	 A+(tha),F1(tha)	 	 27,690,642.74
6.	เงินฝ�กธน�ค�ร	บมจ.ธน�ค�รยูโอบี	 	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 23,720.77
7.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์		 25	ก.ย.	2558	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 66,125,835.62
8.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	6	ต.ค.	2558	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 30,493,397.26
9.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 15	ม.ค.	2559	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 65,528,547.95
10.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 28	ม.ค.	2559	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 201,426,849.32
11.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 29	ม.ค.	2559	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 50,352,876.71
12.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รออมสิน	 	15	ส.ค.	2558	 N/A	 N/A	 	 90,731,835.62
13.	เงินฝ�กประจำ�	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 18	พ.ค.	2558	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 62,072,871.23
14.	เงินฝ�กประจำ�	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 20	ต.ค.	2558	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 101,586,301.37
15.	เงินฝ�กประจำ�	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 11	ธ.ค.	2558	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 30,057,534.25
16.	เงินฝ�กประจำ�	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 7	ก.พ.	2559	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 280,644,383.56
17.	เงินฝ�กประจำ�	 บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย	 6	ต.ค.	2559	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 30,076,027.40
18.	เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รแลนด์	แอนด์	 4	ส.ค.	2558	 N/A	 A-	 	 30,665,753.42
	 		 เฮ้�ส์	จำ�กัด	(มห�ชน)				
19.	บัตรเงินฝ�ก	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 	12	พ.ค.	2559	 N/A	 A+(tha),F1+(tha)	 31,000,000.00	 31,186,382.19
20.	บัตรเงินฝ�ก	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 22	ก.ค.	2559	 N/A	 A+(tha),F1+(tha)	 130,000,000.00	 130,070,520.55
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)      

     ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ  อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
     กำาหนด   ความน่าเชื่อถือ  ความน่าเชื่อถือ     หน้าตั๋ว ราคาตลาด
                             ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     
21.	บัตรเงินฝ�ก	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 28	ก.ค.	2559	 N/A	 A+(tha),F1+(tha)	 170,000,000.00	 170,030,739.73
22.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 14	ม.ค.	2559	 N/A	 N/A	 	5,000,000.00	 5,092,514.50
23.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 25	ส.ค.	2559	 N/A	 N/A	 	240,500,000.00	 244,276,704.72
24.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	20	ม.ค.	2560	 N/A	 N/A	 	260,000,000.00	 267,444,379.72
25.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 4	มิ.ย.	2558	 N/A	 N/A	 	6,000,000.00	 5,989,061.29
26.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 25	มิ.ย.	2558	 N/A	 N/A	 	200,000.00			 199,470.39
27.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 22	ต.ค.	2558	 N/A	 N/A	 	141,000,000.00	 139,998,911.89
28.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 29	ต.ค.	2558	 N/A	 	N/A	 90,000,000.00	 89,328,895.26
29.	พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 7	ม.ค.	2559	 N/A	 	N/A	 10,000,000.00	 9,896,555.24
30.	หุ้นกู้	 บมจ.อยุธย�	 20	พ.ค.	2558	 AA-	 	AA-	 43,200,000.00	 43,299,710.53
	 		 แคปปิตอลออโต้ลีส		
31.	หุ้นกู้	 บมจ.อยุธย�		 14	ก.ย.	2558	 AA-	 	AA-	 21,000,000.00	 21,272,230.19
	 		 แคปปิตอลออโต้ลีส	
32.	หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	 4	เม.ย.	2559	 AAA(tha)	 	AAA(tha),F1+(tha)	134,300,000.00	 135,991,990.49
33.	หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	 27	ก.พ.	2560	 AAA(tha)		 AAA(tha),F1+(tha)	171,100,000.00	 173,223,130.46
34.	หุ้นกู้	 บมจ.	ซีพี	ออลล์	 31	ต.ค.	2559	 A+(tha)	 	A+(tha),F1(tha)	 69,000,000.00	 70,770,985.70
35.	หุ้นกู้	 บมจ.โกลว์	พลังง�น	 8	ต.ค.	2560	 A+	 A+	 20,000,000.00	 21,085,670.92
36.	หุ้นกู้	 บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 2	ต.ค.	2560	 AAA(tha)	 	AAA(tha),F1+(tha)	 80,000,000.00	 82,290,956.75
	 		 จำ�กัด	(ค้ำ�ประกันโดย	ธน�ค�ร		
	 		 ไอซีบีซี	(ไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน))	
37.	หุ้นกู้	 บมจ.	ธน�ค�รเกียรติน�คิน		 12	พ.ค.	2558	 N/A	 	A-		 94,000,000.00	 94,461,696.27
38.	หุ้นกู้	 บมจ.	ธน�ค�รเกียรติน�คิน		 22	ก.ค.	2558	 A-	 A-	 5,000,000.00	 5,014,206.57
39.	หุ้นกู้	 บมจ.น้ำ�ต�ลขอนแก่น	 4	ธ.ค.	2558	 A	 	A	 300,000.00	 308,536.53
40.	หุ้นกู้	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 9	พ.ค.	2559	 A+	 	BBB+(tha),F2(tha)	 90,000,000.00	 92,491,462.88
41.	หุ้นกู้	 บจก.น้ำ�ต�ลมิตรผล	 25	มิ.ย.	2558	 A+	 	A+	 35,000,000.00	 35,542,169.36
42.หุ้นกู้	 บจก.น้ำ�ต�ลมิตรผล	 17	ต.ค.	2559	 A+	 	A+	 42,000,000.00	 43,246,716.26
43.	หุ้นกู้	 บจก.น้ำ�ต�ลมิตรผล	 12	พ.ค.	2560	 A+	 	A+	 15,000,000.00	 15,925,304.10
44.	หุ้นกู้	 บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท	 10	พ.ย.	2558	 A	 	A	 70,000,000.00	 71,324,662.47
45.	หุ้นกู้	 บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์	 22	พ.ย.	2559	 A-	 A-	 7,000,000.00	 7,265,403.58
46.	หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	 25	มิ.ย.	2560	 AAA	 	Aa3,P-1/Aa3	 6,300,000.00	 6,404,565.83
	 		 (ประเทศไทย)	(คำ้�ประกันโดย	
	 		 บริษัท	โตโยต้�	มอเตอร์	ไฟแนนซ์	
	 		 (เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)			
47.	หุ้นกู้		 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด	27	พ.ย.	2558	 AA+	 	AA+/A-	 25,000,000.00	 25,650,555.62
48.	หุ้นกู้		 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด	30	พ.ย.	2559	 AA+	 	AA+/A-	 43,000,000.00	 45,005,761.57 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

	 ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ
ระยะย�วจำ�นวน	8	อันดับ	โดยเริ่มจ�ก	AAA	ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	จนถึง	D	ซึ่งเป็นอันดับตำ่�สุด 
โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	 1	 ปีขึ้นไป	 และแต่ละสัญลักษณ์มีคว�มหม�ย
ดังนี้

AAA	-	อันดับเครดิตสูงสุด	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		    
AA	-	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
ม�ก	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		    
A	-	 มีคว�มเสี่ยงในระดับตำ่�	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	    
BBB	-	มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ	 แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	
อื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิต			
ที่อยู่ในระดับสูงกว่�	    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�ง 
ของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย

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

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

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

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

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดังนี้

อันดับเครดิตในระดับน่�ลงทุน	(Investment	Grade)
‘AAA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุด	และมีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลง				
ท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	

‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงม�ก	และมีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		

‘A’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือสูงและมีคว�มเส่ียงตำ่�	 มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง	 แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	

‘BBB’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
ที่สูงกว่�	มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหว
ต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�	และอ�จมีคว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	 อันดับเครดิตนี้เป็น
อันดับเครดิตตำ่�สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่�ลงทุน

อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�ง
ของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน

  



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 

16  

คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น

F1	 แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�ม

กำ�หนดของผู้ออกตร�ส�ร	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น	ทั้งนี้บริษัท	ฟิทช์	

เรทติ้ง	จำ�กัดอ�จจะมีก�รให้สัญลักษณ์	“+”	แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

ในกรณีที่มีผู้ออกตร�ส�รมีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	

F2	 แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ใน

ระดับที่ดีของผู้อออกตร�ส�ร	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่น	อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ

คว�มเสี่ยงของก�รผิดชำ�ระหนี้ของผู้ออกตร�ส�รจะอยู่ในระดับที่สูงกว่�เมื่อเปรียบเทียบกับ							

ผู้ออกตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3	แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�

ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืน	อย่�งไรก็ดีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ

หนี้ของผู้ออกตร�ส�รที่ได้รับระดับคว�มน่�เช่ือถือน้ี	อ�จจะได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์และ

คว�มเปลี่ยนแปลงในภ�วะตล�ด	ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s 
Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์ดังนี้ 

P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	 สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พ							
ด้�นเครดิตที่ดีม�ก	ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถที่แข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	 สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พ						
ด้�นเครดิตที่ดี	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นในเวล�ที่
เหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พ			
ด้�นเครดิตในระดับที่ยอมรับได้	และมีคว�มส�ม�รถที่เพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	“Not	Prime”	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
     
  

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

                   

เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง
และหลักทรัพย์อื่น*	11.26%

หุ้นกู้ที่ซื้อข�ยในสม�คมตล�ดหนี้ไทย
31.48%

เงินฝ�กประจำ�
33.04%

พันธบัตรรัฐบ�ล/
พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย

24.22%
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 แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท)  มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ  

		ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	(Management	Fee)	 5,816.15	 0.19

	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(Trustee	Fee)	 465.29	 0.01

	 ค่�น�ยทะเบียน	(Registrar	Fee)	 1,994.11	 0.06

	 ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน	(Advisory	Fee)	 															ไม่มี																ไม่มี

	 ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย	 															ไม่มี																ไม่มี

	 		ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

	 ค่�โฆษณ�	ประช�สัมพันธ์	และส่งเสริมก�รข�ย	 															ไม่มี																ไม่มี

	 		ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	(Other	Expenses)**	 239.65	 0.01

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 8,515.20  0.27
 
*		 ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว	
**	 ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่แต่ละร�ยก�ร	<	ร้อยละ	0.01	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
***	 ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย ์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

  1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

  			ผูล้งทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอยีดก�รทำ�ธรุกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวม 

ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือที่	 website	 ของบริษัทจัดก�รที่	 http://www.kasikornasset.com		

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

  					ไม่มี

  




