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รายงานประจำปี
ณ 31 กรกฎาคม 2563  



กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
เงินทุนของโครงการ 12,500 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,250 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 พฤศจิกายน 2542 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
ตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดย
บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้
อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 7,812,358,124.54 6,763,099,150.44 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 17.7891 17.5868 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 103,351,893.76 149,284,140.85 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.2023 0.4192 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* 1.15 2.44 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 2.50 2.26 
 
* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี   
** ตัวชี้วัด      
  ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล  
 อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (50%)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้  
 ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี   
 ของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท   
 เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร  
 ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรก  
 อาจทำให้ผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้  
 ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน ตราสารหนี้ทั้งหมด 
 เสียภาษี   
  #* ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index  
 (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years A-ขึ้นไป) (25%) และ  
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์   
 (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคหุน้กู้
ระหวา่ง1สงิหาคม2562–31กรกฎาคม2563

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
 ปี 2562 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ยังคงขยายตัวใกล้เคียงไตรมาส
ก่อนท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแรงส่งของเศรษฐกิจชะลอลงในเกือบทุกองค์
ประกอบยกเว้นภาคท่องเที่ยวและเกษตรเป็นผลจากฐานต่ำและภัยแล้งคลี่คลายลง ปัจจัยลบสำคัญ
มาจากสงครามการค้ายกระดับขึ้นเมื่อสหรัฐเพิ่มการจัดเก็บภาษีร้อยละ 15 กับสินค้าส่งออกจีนอีก 
1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลวันที่ 1 กันยายน และจีนมีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้เช่นกัน 
ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หลาย
ประเทศได้ปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายลงเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจนำโดย
ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในการประชุมเดือนกรกฎาคม และ
กันยายนรวมร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี
หลังจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ธนาคารกลางในกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงตามรวมทั้งไทย ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
การเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 1.5 เป็นการปรับลดครั้งแรก
ในรอบ 4 ปี อย่างเหนือความคาดหมายของตลาดในการประชุมเดือนสิงหาคม ประกอบกับรัฐบาล
ใหม่ทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร 
ท่องเที่ยว ลงทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวและเงินทุนไหลออกจากตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทย แต่ดุลการค้าที่
ยังคงเกินดุลสูงอันเป็นผลมาจากนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่ง
ผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ทำให้เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายนจาก 
30.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.3 ไตรมาสก่อน 
มีการใช้จ่ายในประเทศ และท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งได้อานิสงค์จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทั้งมาตรการชิมช็อปใช้เฟส 1-3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจรายย่อยด้วย
นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ได้ช่วยประคองการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศท่ามการเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว ในขณะที่ส่งออกหดตัวเกือบร้อยละ 5 หดตัวเพิ่มขึ้นสวนทางภูมิภาค ผลจากการปิด
ซ่อมโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวนอกเหนือจากการค้าโลกที่ชะลอตัวและเงินบาทแข็งค่า  
ต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบมายังการจ้างงานและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้ชะลอตัว 
แม้ว่า ปัจจัยลบหลักมาจากสงครามการค้าจะผ่อนคลายลงบ้าง เมื่อสหรัฐและจีนอยู่ในช่วงเจรจา
ข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยจีนจะมีการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น และมีการแก้ ไขทางด้านทรัพย์
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สินทางปัญญา ทำให้สหรัฐได้มีการเลื่อนแผนการปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 ออกไป แต่ทั้งสองประเทศยังคงไม่บรรลุผลการ
เจรจาข้อตกลงในเดือนธันวาคม อนึ่ง ทางด้านการเงิน ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ธนาคารกลาง
สหรัฐได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นครั้งที่สามในปีนี้เพื่อประคองการเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้ธนาคารกลางในประเทศเกิดใหม่รวมทั้งไทยมีช่องว่างในการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายลงเป็นครั้งที่สองมาที่ร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของไทยแล้ว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยยังผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้เงินทุนไหลออกให้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาการแข็งค่าของเงินบาทใน
ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังคงสูงต่อเนื่องเกินกว่าเงินทุน
ไหลออกสุทธิ ทำให้ เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องมาปิดที่ 29.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนธันวาคม จาก 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
 ปี 2563 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 2.0 จากขยายตัวร้อยละ 1.5 ไตรมาสก่อน 
หดตัวแบบกระจายตัว ยกเว้นการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ผลจากการซื้อสินค้าจำเป็นก่อนการ
ล็อคดาวน์ โดยผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จากผลกระทบทางอ้อมจากจีน
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานจากจีน มาสู่ผลทางตรงในเดือนมีนาคมซึ่งพบ
ผู้ติดเชื้อในไทยและมีการแพร่ระบาดขยายวงไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาลไทยประกาศปิดเมืองเพื่อสกัด
การแพร่ระบาดของโรคด้วยการใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงปลายเดือน
มีนาคมเป็นต้นมา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีการรักษาระยะห่างทางสังคม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักลง จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มหดตัวตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์และหดตัวมากขึ้นในเดือนมีนาคม ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคบริการ ท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ธุรกิจบางส่วนต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือลดการจ้างงานลง ซึ่งส่งผล
กระทบกับกำลังซื้อในประเทศให้ยิ่งอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีการทยอยออกมาตรการ
บรรเทาผลกระทบให้กับภาคส่วนที่ถูกกระทบมาต่อเนื่อง รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับ
ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมลงเหลือร้อยละ 0.75 ซึ่งเป็นระดับต่ำ
สุดเป็นประวัติการณ์และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ ได้รับผล
กระทบจากโรคระบาดเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะที่ความกังวลต่อผลกระทบของ
โรคระบาดได้สร้างความผันผวนของตลาดการเงินโลก มีเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมทั้ง
ไทย ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.8บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม จาก 29.8 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคมซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 10 จากปลายปีก่อน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 12.2 จากหดตัว 2.0 ในไตรมาสก่อน  
ปัจจัยลบจากผลของมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศในเดือน
เมษายนพร้อมกัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงชั่วคราว เครื่องยนต์หดตัวเกือบทุกตัว
ยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐที่เข้ามาประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ การปิดเมืองชั่วคราวส่ง
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ผลกระทบกับรายได้ภาคธุรกิจและแรงงาน ดัชนีเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจร่วงลงต่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์ การบริโภคภาคเอกชนหดตัวกว่า 10% ทำสถิติการหดตัวมากสุด เป็นผลจาก
มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเดือนเมษายนก่อนจะทยอยผ่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศในเดือนพฤษภาคมเมื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้ แต่ยังคงห้ามการเดินทาง
ระหว่างประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศซึ่งหลายประเทศยังคงมีการแพร่
ระบาดโควิด-19 อยู่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว 100% ในไตรมาสสอง ส่งผลให้ดุลบริการ
และเงินโอนพลิกมาขาดดุลเกือบ 9 พันล้านเหรียญ ขณะที่ดุลการค้ายังคงเกินดุลเท่าไตรมาสแรก 
แม้ว่าการส่งออกจะหดตัวผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอ่อนแอและการหยุดชะงักจากการปิดเมือง 
แต่การนำเข้าหดตัวสูงกว่าการส่งออกผลจากอุปสงค์ในประเทศซบเซาและราคาน้ำมันตกต่ำชดเชย
ไปบางส่วน ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8 พันล้านเหรียญ ขณะที่มีเงินทุนไหลกลับจาก
เงินฝากและการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนื่องจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกจากการ
แพร่ระบาดโรค ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นกลับมาปิดที่ 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายนจาก 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในปีนี้ 
อย่างไรก็ตาม ทางการได้ดำเนินการนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลายอย่างมากเป็นพิเศษด้วยการ
ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ในเดือนพฤษภาคม
เป็นครั้งที่สามในปีนี้ มาที่ร้อยละ 0.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือ  
ภาคธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินลดลง  
ตลอดจนภาครัฐได้มีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่ราวร้อยละ 6 ของจีดีพี  
ซึ่งเม็ดเงินเยียวยาจะทยอยเข้ามาสู่ระบบตั้งแต่เดือนพ.ค.เป็นต้นไปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด
ให้กับครัวเรือนในหลายภาคส่วน พร้อมกับการทยอยผ่อนคลายล็อคดาวน์ภายในประเทศซึ่งจะช่วย
ประคองการเติบโตของเศรษฐกิจให้ทยอยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสาม 
 เดือนกรกฎาคม เครื่องชี้ เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงโดยเครื่องชี้  
การบริโภคภาคเอกชน มูลค่าการส่งออกสินค้า และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง 
อย่างไรก็ดี ภาวะการลงทุนยังเปราะบาง สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวสูงขึ้น 
ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวหดตัวสูงต่อเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมี
อยู่ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อในหลายประเทศ ขณะที่ไทยควบคุมการแพร่
ระบาดภายในประเทศได้มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ภาคท่องเที่ยว
ทยอยดีขึ้น ประกอบกับมีงานมอเตอร์โชว์ได้ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศทั้งสินค้าไม่คงทนและ
คงทนต่างปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงได้ช่วยประคองเศรษฐกิจภายในประเทศในเดือนนี้  
ส่วนการส่งออกปรับตัวดีขึ้นด้วยการหดตัวลดลงจากการผ่อนคลายล็อคดาวน์ในประเทศคู่ค้า  
ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลดลงสอดคล้องกับการส่งออกและการใช้จ่ายในประเทศที่
ดีขึ้น อนึ่ง ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อมีความขัดแย้งภายใน  
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พรรคร่วมรัฐบาลจนต้องมีการปรับครม.หลายตำแหน่ง ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่ามาปิดที่ 31.2 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ จาก 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
 
ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและ
เริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไป
แล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย  
ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในภาวะที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่ต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย
การเงิน เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต ในการประชุมวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% และปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ลงเหลือ 2.8% ในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนว
โน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินและต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้นจากการส่งออกที่ลดลง ส่งผลสู่การจ้าง
งานและอุปสงค์ในประเทศ ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เนื่องจาก
เห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นการลดดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจมากนัก 
ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่  
ร้อยละ 1.25 ต่อปี และในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอก
เบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที  
ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำ
กว่าประมาณการเดิมและต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่่า
กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เสถียรภาพระบบการเงิน  
เปราะบางเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
 ในการประชุมนัดพิเศษวันที่ 22 มีนาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการทำงานของตลาดการเงิน  
ของประเทศ หลังเห็นว่าการระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้ารุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิม  
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รวมทั้งจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 
0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ 
บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน รวมทั้งออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้
เพื่อลดความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงินโดยรวม 
 ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 0.75 ต่อปี ขณะที่กรรมการ 1 คนลาประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินมอง  
แนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้หดตัวแรง อัตราเงินเฟ้ออาจติดลบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่
ระบาดรุนแรง ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และในการประชุมวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 
0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี จากแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวรุนแรงกว่าที่ประเมิน
ไว้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการ
ระบาดทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงิน  
เปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินว่านโยบายการเงิน
ที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดประสานกับมาตรการ
การคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯ 
ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
และกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมจากผลกระทบของการแพร่ระบายของ COVID-19 รุนแรงกว่า
ที่คาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบกว่าที่
ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนสิงหาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับลดลงมากกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น ส่งผลให้เส้นอัตราผล
ตอบแทนมีความชันลดลงต่อเนื่อง จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 1.50% เหนือความคาดหมายของตลาด แรงซื้อจากกลุ่มกองทุนรวม
ก่อนการเก็บภาษีดอกเบี้ยและส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 และจากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย 
เนื่องจากกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น เงินบาท 
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(คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 0.42% จาก  
สิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.646 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนกันยายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ (+/- 0.01-
0.03%) หลังจากธนาคารกลางประเทศหลักส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน  
โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% และปรับลดอัตราดอก
เบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB มาที่ระดับ -0.50% จากเดิม -0.40% ในการ
ประชุมวันที่ 12 กันยายน ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 
1.75-2.00% ในการประชุมวันที่ 17-18 กันยายน และคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ในการประชุมวันที่ 25 กันยายน พร้อมปรับลดประมาณการอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี่ลงเหลือ 2.8% จากตัวเลขการส่งออกที่ลดลง ความต้องการลงทุนใน
ตราสารหนี้ โดยรวมลดลงหลังจากการเก็บภาษีดอกเบี้ยและส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้
ของกองทุนรวมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลก
เปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 0.23% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.575 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนตุลาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จากการที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมีความคืบ
หน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ 8-2 เสียง 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 1.50 - 1.75% ในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และประธานเฟดส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะยุติการปรับลด  
ดอกเบี้ยลงชั่วคราวในช่วงนี้ เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่าง
ธนาคาร) แข็งค่าขึ้น 1.29% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.181 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนพฤศจิกายน 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับลดลงตามอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
มีมติ 5 ต่อ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ในขณะที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  
จากความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจมีการพิจารณาประเด็นการ
ยกเลิกภาษีนำเข้าบางส่วน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ออกมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออก ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และช่วยให้
ภาคเอกชนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น เงินบาท (คำนวณจากอัตราแลก
เปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร) อ่อนค่าลง 0.15% จากสิ้นเดือนก่อนมาปิดที่ 30.227 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 เดือนธันวาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

กว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม จากการส่งออกที่ลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้ 
และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือ 2.5% จากระดับ 2.8% ที่คาดไว้ในเดือนกันยายน และปีหน้า
ขยายตัวลดลงจาก 3.3% เหลือ 2.8% และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมายจาก
ราคาพลังงานที่ต่ำกว่าคาดตามเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ 
 เดือนมกราคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่ตลาดคาดว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินมี โอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่  
5 กุมภาพันธ์ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับภาคการท่องเที่ยว การบริโภคในประเทศ และต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกของไทย  
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)  
ของไทยในปี 2563 ลงเหลือเติบโต 2.8% จากเดิมคาดไว้ว่าจะเติบโตราว 3.3% เนื่องจากมองว่า  
ส่งออกจะเติบโตได้เพียงเล็กน้อยที่ 1% จากเดิมคาดไว้ราว 2.6% และธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่
ในระหว่างพิจารณาปรับลดคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ 
 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการ
ประชุมวันที่ 29 มกราคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.50-
1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ หลังจากที่ได้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่แล้ว 
และปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้งในปีที่แล้ว โดยระบุว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมต่อการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง 
และการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราปานกลาง แต่การลงทุนในภาคธุรกิจและการส่ง
ออกยังคงอ่อนแอ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่  
คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 
0.25% และตลาดคาดว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงอีกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
ของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการท่องเที่ยวของไทย มีความเสี่ยงที่อัตราการ
เติบโตเศรษฐกิจของไทยจะถูกปรับลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนหน้า เพื่อลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฟดมีแนวโน้ม 70% ที่จะปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 มีนาคม สู่ระดับ 1.25-1.50% นอกจากนี้ 
นักลงทุนยังคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ของปีนี้ในเดือน มิถุนายน และครั้งที่ 3  
ในเดือนกันยายน 
 เดือนมีนาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุยกเว้นอายุไม่เกิน  
1 ปี ซึ่งปรับลดลง สะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดย
รวมปรับเพิ่มขึ้นหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสาย



9

พันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาค
ของโลก และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม OPEC (นำโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย) กับรัสเซียซึ่งไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจนส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
รุนแรง ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนเทขายสินทรัพย์การลงทุนทุก
ประเภท ไม่เว้นแม้แต่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นพันธบัตร ทำให้ราคาตราสารหนี้ทั่วโลกปรับลดลง 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปรับลดลง ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางกลุ่มขายคืนหน่วยลงทุน และ
กองทุนต้องขายตราสารหนี้ในราคาที่ต่ำลงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กดดันให้สภาพคล่อง
ในตลาดตราสารหนี้เบาบาง ส่วนต่างราคาซื้อขายห่างมากขึ้น จนกระทั่งต้องประกาศยกเลิกบาง
กองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
 เดือนเมษายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุจากมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่น
ต่อตลาดการเงิน โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านตลาดเงิน (Open Market Operation: OMO) 
เพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อหน่วยลงทุนและนำ
หน่วยลงทุนไปขายโดยทำสัญญาว่าจะซื้อคืนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย การจัดตั้งกองทุนเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund 
หรือ BSF) รวมถึงการลดเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 
ของสถาบันการเงินเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนให้กับสถาบันการเงินหลังจากที่มีภาระในการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา เพื่อดูแลเสถียรภาพด้านการเงิน โดยที่การแพร่ระบาดของโควิด-
19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลกและยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ กดดันการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก และมีความวิตกกังวลว่าบริษัทส่วนใหญ่ในไทยจะได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง
และนโยบายอยู่บ้าน (Stay at Home) 
 เดือนพฤษภาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 10 ปี ปรับลดลงตามการปรับ
ลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 10 ปีปรับเพิ่มขึ้น จาก
แรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก รวมถึง
แรงขายพันธบัตรระยะยาวจากผู้ลงทุนหลักในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย ที่ต้องการถือเงินสดมาก
ขึ้นจากผลกระทบของการที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งส่งผล
ให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย 
 เดือนมิถุนายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 8 ปี ปรับลดลงจากสภาพคล่อง
ในระบบที่อยู่ ในระดับสูงและแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า  
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่อายุ 8 ปีปรับเพิ่มขึ้น จากแรงกดดันด้านอุปทานพันธบัตรที่
เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก 
 เดือนกรกฎาคม 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุต่ำกว่า 3 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 
0.01-0.02% มาอยู่ระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

อายุ 4-15 ปี ปรับลดลงในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนัก
ลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
แรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ สภาพ
คล่องในระบบที่อยู่ในระดับสูง และเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง แม้ว่ายังมีแรงกดดันด้าน
อุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนภาครัฐอีกจำนวนมาก 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ 
(Government Bond Total Return Index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่
กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยัง
พยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ 
ได้แก่ การลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรง
สภาพคล่องของกองทุน 
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ  
เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันร้อยละ 23.7 
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันประเภทบริการทางการเงินร้อยละ 
7.2 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 69.3 ดูเรชั่นของกองทุน 1.41 ปี 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้  
ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 69.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ 23.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 23.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบัน
ประเภทบริการทางการเงิน ปรับลดลงจากร้อยละ 9.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาอยู่ที่
ร้อยละ 7.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 ในภาพรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อยู่ในระดับสูงขึ้น
กว่าเดิมโดย Portfolio Duration ของกองทุนปรับลดลงจาก 1.97 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลา  
บัญชีก่อน มาอยู่ที่ 1.41 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนไปในหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้มีการประเมินเครดิตของผู้ออกตราสารอย่าง
สม่ำเสมอ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมานี้ กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ 3.30 เมื่อเปรียบ
เทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวมตราสารแห่งหนี้ที่คำนวณจาก ค่าเฉลี่ยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond 
Index (1-3 Years) (50%), Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 
Years, A- ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.89 กองทุนจะมี
อัตราผลตอบแทนมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.41 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
Fund Performance of K Corporate Bond Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.301.132.201.883.253.651.823.051.901.36
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.891.432.251.503.305.542.242.973.923.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 0.420.350.270.420.520.500.820.300.530.59
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 0.340.260.181.491.180.871.481.091.041.34

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563/Performance as of 31 Jul 2020
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*22/11/1999

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.822.221.841.691.15-0.56-0.50-0.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 3.472.722.172.102.500.880.301.13
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 0.950.550.510.580.881.140.451.07
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 1.951.050.870.590.961.300.261.20

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
Fund Performance of K Corporate Bond Fund

  ตัวชี้วัด
     ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (50%) 
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%) # ท้ังน้ี การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐาน
ตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษี
#* ก่อนวันท่ี 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index
(1-3 Years,A-ข้ึนไป) (25%) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อ
กับดัชนีชี้วัดปัจจุบันต้ังแต่วันท่ี 31 ต.ค. 2562

  Benchmark
     Benchmark is  the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 25% Net Total Return of MTM 
Corporate Bond Index A- up (1-3Y) /25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht
quoted by BBL, KBANK and SCB. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may
outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.
#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of  Government Bond Index (1-3Y) /
25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK
and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.
 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ไม่มี 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 21,012.11 0.21

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 2,101.21 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 3,939.77 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 127.15 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 27,180.24 0.27

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  สิงหาคม  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 40,730.73 0.43

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 4,073.07 0.04

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 7,637.01 0.08

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 4,609.79 0.05

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 293.27 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 57,343.87 0.60

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้



21



22

กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้



35



36

กองทุนเปิดเคหุ้นกู้
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

ข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  7,856,134,701.77 100.56 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  1,791,999,041.06 22.94 
  อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  57,932,916.13 0.74 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  506,616.34 0.01 
 หุ้นกู้
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)  225,687,558.08 2.89 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  101,499,466.97 1.30 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)  141,596,766.88 1.81 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA+  41,510,106.96 0.53 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)  128,928,124.65 1.65 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA  291,053,835.74 3.73 
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA-  108,895,039.19 1.39 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)  24,810,624.83 0.32 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A+  259,636,019.44 3.32 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A  63,351,986.79 0.81 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)  72,767,157.97 0.93 
  อันดับความน่าเชื่อถือ A-  1,696,299,044.05 21.71 
  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+  1,640,640,631.89 21.00 
  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB  33,904,668.07 0.43 
  อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-  92,367,865.84 1.18 
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน  518,337,992.59 6.63 
 เงินฝาก     60,880,344.86 0.78 
 เงินฝากประจำและเงินออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา 503,528,893.44 6.45 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคหุ้นกู้(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (43,776,577.23) (0.56)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  7,812,358,124.54 บาท
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR): 108.17%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  1,849,931,957.19 23.68 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  564,915,854.64 7.23 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  5,441,286,889.94 69.65 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  60,850,778.79 
2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  29,566.07 
3 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 11 ม.ค. 2564 N/A AAA(tha),F1+(tha)  302,142,418.03 
4 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 15 ม.ค. 2564 N/A AAA(tha),F1+(tha)  201,386,475.41 
5 ตั๋วแลกเงิน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 26 ต.ค. 2563 N/A A- 40,000,000.00 39,884,754.37 
6 ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง 12 พ.ค. 2565 N/A A- 500,000,000.00 478,453,238.22 
7 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ส.ค. 2563 N/A N/A 800,000.00 799,958.91 
8 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 5 พ.ย. 2563 N/A N/A 8,000,000.00 7,990,239.79 
9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 ม.ค. 2564 N/A N/A 154,000,000.00 153,687,992.32 
10 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 ก.พ. 2564 N/A N/A 30,000,000.00 29,926,405.64 
11 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 13 พ.ค. 2564 N/A N/A 30,000,000.00 29,884,288.44 
12 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 มิ.ย. 2564 N/A N/A 75,000,000.00 74,687,929.89 
13 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 8 ก.ค. 2564 N/A N/A 80,000,000.00 79,642,850.91 
14 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 632,100,000.00 665,490,565.21 
15 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 712,200,000.00 749,888,809.95 
16 พันธบัตร กระทรวงการคลัง 17 ธ.ค. 2567 N/A N/A 50,000,000.00 51,662,675.98 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั  
17 พันธบัตร รัฐบาลไทย 17 ธ.ค. 2571 N/A N/A 5,500,000.00 6,270,240.15 
18 พันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 11 เม.ย. 2564 N/A AAA(tha),F1+(tha) 500,000.00 506,616.34 
 รัฐวิสาหกิจ 
19 หุ้นกู้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด 5 ต.ค. 2563 A A 30,000,000.00 30,309,542.26 
20 หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ 15 ธ.ค. 2565 A-(tha) A-(tha),F2(tha) 41,900,000.00 42,675,230.37 
  (ไทยแลนด์) 
21 หุ้นกู้ บมจ.อาปิโก ไฮเทค 26 ก.ย. 2564 N/A BBB+ 150,000,000.00 153,259,527.69 
22 หุ้นกู้ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 6 ต.ค. 2563 BBB BBB 33,800,000.00 33,904,668.07 
23 หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 19 เม.ย. 2564 N/A A- 75,000,000.00 75,670,448.31 
24 หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 7 ส.ค. 2565 A- A- 124,300,000.00 127,579,029.01 
25 หุ้นกู้ บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 13 ก.ย. 2563 N/A BBB+ 213,100,000.00 214,191,983.85 
26 หุ้นกู้ บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 26 ก.ค. 2565 N/A BBB+ 76,000,000.00 76,652,175.01 
27 หุ้นกู้ บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 8 ส.ค. 2565 N/A BBB+ 93,800,000.00 95,242,435.15 
28 หุ้นกู้ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส  11 พ.ค. 2566 AA+(tha) AA+(tha), 138,000,000.00 141,596,766.88 
  เน็ทเวอร์ค จำกัด   F1+(tha) 
29 หุ้นกู้ บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส 6 ก.พ. 2565 AA+ AA+ 900,000.00 903,814.32 
30 หุ้นกู้ บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส 6 ก.พ. 2566 AA+ AA+ 40,500,000.00 40,606,292.64 
31 หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 8 ก.พ. 2567 AA AA 50,000,000.00 53,399,772.54 
32 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2565 A+ A+ 7,200,000.00 7,441,111.80 
33 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 24 มี.ค. 2566 A+ A+ 2,500,000.00 2,589,920.17 
34 หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 7 ก.ย. 2566 A+ A+ 54,000,000.00 55,708,111.08 
35 หุ้นกู้ บมจ.ซีเค เพาเวอร์ 18 มิ.ย. 2564 A- A 85,700,000.00 86,474,854.43 
36 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 12 เม.ย. 2567 A+ A+ 120,000,000.00 122,562,955.03 
37 หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 22 ก.ค. 2566 AA AA 40,000,000.00 41,014,678.49 
38 หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 5 ก.ค. 2567 AA AA 26,800,000.00 27,243,264.89 
39 หุ้นกู้ บมจ.อีซี่ บาย 24 ม.ค. 2567 AA(tha) AA(tha) 22,300,000.00 21,792,498.81 
40 หุ้นกู้ บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 31 ม.ค. 2566 A-(tha) A-(tha) 30,300,000.00 30,091,927.60 
41 หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  17 ส.ค. 2565 AA- AA-/AA- 100,000,000.00 104,264,182.93 
  โอลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  (ค้ำประกันโดย บริษัท เฟรเซอร์ส 
  พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด) 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั  
42 หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  9 พ.ค. 2565 N/A A- 310,000,000.00 316,175,396.78 
  (ประเทศไทย) 
43 หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์  29 ก.ย. 2567 A+(tha) A+(tha) 17,500,000.00 17,742,620.00 
  ซินเนอร์ยี่ 
44 หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์  29 ก.ย. 2567 A+(tha) A+(tha) 5,200,000.00 5,383,697.24 
  ซินเนอร์ยี่ 
45 หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์  8 พ.ย. 2567 AA- A+(tha) 500,000.00 503,127.58 
  ซินเนอร์ยี่ 
46 หุ้นกู้ บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) 25 พ.ค. 2565 AAA(tha) AAA(tha), 175,100,000.00 178,018,008.70 
     F1+(tha)  
47 หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 4 พ.ค. 2565 AA- AA- 4,000,000.00 4,127,728.68 
48 หุ้นกู้ บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 25 ก.ค. 2566 N/A A- 55,800,000.00 56,915,170.52 
49 หุ้นกู้ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น 19 ส.ค. 2565 N/A A- 151,800,000.00 152,740,549.54 
50 หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย 5 เม.ย. 2565 A+ A+ 45,000,000.00 46,228,287.65 
51 หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย 19 ต.ค. 2565 A+ A+ 24,700,000.00 25,105,633.71 
52 หุ้นกู้ บมจ.แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 15 ส.ค. 2564 N/A BBB+ 83,600,000.00 84,470,105.42 
53 หุ้นกู้ บมจ.แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 15 ส.ค. 2565 N/A BBB+ 95,000,000.00 96,019,307.80 
54 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 29 มี.ค. 2565 A A 8,300,000.00 8,451,041.98 
55 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 29 มี.ค. 2567 A A 1,700,000.00 1,764,257.41 
56 หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 19 ส.ค. 2564 N/A BBB+ 55,000,000.00 55,876,384.41 
57 หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 13 มิ.ย. 2566 N/A BBB+ 86,300,000.00 86,016,152.73 
58 หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 14 ก.ค. 2566 N/A BBB+ 40,000,000.00 40,359,290.17 
59 หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 24 ม.ค. 2565 A- A- 96,300,000.00 97,259,927.13 
60 หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง 28 มี.ค. 2565 A A/A 6,300,000.00 6,384,115.12 
  (ค้ำประกันโดย  
  บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท) 
61 หุ้นกู้ บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 13 มิ.ย. 2565 N/A BBB+ 95,500,000.00 96,997,053.51 
62 หุ้นกู้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 29 ม.ค. 2566 N/A BBB+ 70,000,000.00 69,874,784.99 
63 หุ้นกู้ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 2 ก.พ. 2564 N/A BBB+ 125,000,000.00 127,151,299.54 
64 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 30 ส.ค. 2567 A+(tha) A+,F1(tha) 1,600,000.00 1,684,307.59 
65 หุ้นกู้ บมจ.เอสพีซีจี 16 ธ.ค. 2564 A A 16,000,000.00 16,443,030.02 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
66 หุ้นกู้ บจก.ไทยแอร์เอเชีย 26 มิ.ย. 2564 BBB- BBB 73,200,000.00 72,522,876.20 

67 หุ้นกู้ บจก.ไทยแอร์เอเชีย 19 พ.ค. 2565 BBB- BBB 20,000,000.00 19,844,989.64 

68 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19 มี.ค. 2565 AA(tha) AA(tha) 104,000,000.00 107,135,625.84 

69 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 มี.ค. 2566 AA AA(tha) 103,300,000.00 105,554,494.70 

70 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 มี.ค. 2567 AA AA(tha) 40,000,000.00 41,833,056.22 

71 หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 มี.ค. 2567 AA AA(tha) 21,000,000.00 22,008,568.90 

72 หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 24 ก.ค. 2564 N/A A- 50,000,000.00 50,321,691.97 

73 หุ้นกู้ บมจ.ไทยคม 2 ต.ค. 2564 BBB+ BBB+ 15,000,000.00 15,456,881.06 

74 หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 14 มี.ค. 2566 A- A- 70,000,000.00 71,026,991.86 

  (ประเทศไทย) 

75 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 27 มี.ค. 2565 AAA N/A/A1 12,800,000.00 12,773,745.33 

  (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า  

  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 

76 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 8 ธ.ค. 2565 AAA N/A/A1 27,000,000.00 27,466,710.60 

  (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า  

  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 

77 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 31 ต.ค. 2565 AAA N/A/A1 30,000,000.00 30,455,835.85 

  (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า  

  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 

78 หุ้นกู้ บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 31 ต.ค. 2567 AAA N/A/A1 30,000,000.00 30,803,175.19 

  (ค้ำประกันโดย บริษัท โตโยต้า  

  มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.) 

79 หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 24 พ.ย. 2564 AAA(tha) N/A/A3 36,800,000.00 37,130,449.78 

  (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น) 

80 หุ้นกู้ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด 24 พ.ย. 2565 AAA(tha) N/A/A3 10,400,000.00 10,539,099.60 

  (ค้ำประกันโดย โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น) 

81 หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 18 ม.ค. 2564 BBB+ BBB+ 105,000,000.00 105,402,966.85 

82 หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 8 ก.ค. 2564 BBB+ BBB+ 320,000,000.00 323,670,283.71 

83 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 27 เม.ย. 2564 A- A- 214,800,000.00 215,472,284.96 

84 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 24 เม.ย. 2565 A- A- 20,000,000.00 20,132,537.60 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั  
85 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 24 เม.ย. 2565 A- A- 84,200,000.00 84,766,149.52 

86 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 30 มิ.ย. 2565 A- A- 48,000,000.00 47,954,403.60 

87 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  26 มิ.ย. 2564 A- A- 50,000,000.00 50,307,125.62 

  แอนด์ พาวเวอร์ 

88 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  26 มิ.ย. 2564 A- A- 80,000,000.00 80,522,765.37 

  แอนด์ พาวเวอร์ 

89 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  21 ธ.ค. 2565 A- A- 162,300,000.00 162,979,717.83 

  แอนด์ พาวเวอร์ 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

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 และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้  
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี   
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคหุน้กู้
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1สงิหาคม2562ถงึวนัที่31กรกฎาคม2563

 
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 2. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 
 3. กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 
 4. กองทุนส่วนบุคคล 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคหุ้นกู้
 ผู้จัดการกองทุนหลัก

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคหุ้นกู้

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

 15. นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
                                                       

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค หุนกู
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 มกราคม 2563



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2563

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้	(K	Corporate	
Bond	Fund:	K-CBOND)	เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจน
งบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	1	สิงห�คม	2562	ถึงวันที่	31	มกร�คม	2563
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�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	ทุกท่�น	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�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2563

	 เนื่องจ�กกองทุนมีนโยบ�ยจะลงทุนเพ่ือแสวงห�ผลตอบแทนที่ค่อนข้�งสมำ่�เสมอโดย
มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนในระดับตำ่�หรือป�นกล�งข้ึนกับสัดส่วนของตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ
และภ�คเอกชนที่กองทุนลงทุน	 ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนต้ังแต่วันที่	 1	 สิงห�คม	 2562	 –	 
31	 มกร�คม	 2563	 ที่ผ่�นม�	 กองทุนเลือกใช้นโยบ�ยก�รลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพย�ย�ม
สร้�งผลตอบแทนในระดับที่ดี	 โดยได้กระจ�ยก�รลงทุนไปในตร�ส�รหนี้ประเภทต่�งๆ	 ได้แก่	
ก�รลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ภ�คเอกชนท่ีมีคุณภ�พดี	ซึ่งมีอัตร�ผลตอบแทนที่สูงกว่�ก�ร
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบ�ลช่วงอ�ยุเดียวกัน	 และลงทุนบ�งส่วนในพันธบัตรรัฐบ�ลเพื่อดำ�รง
สภ�พคล่องของกองทุน	
	 ณ	วันที่	 31	มกร�คม	2563	สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ	 เป็น
ดังนี้	 พันธบัตรหรือตร�ส�รหน้ีรัฐบ�ล	 รัฐวิส�หกิจ	 ท่ีกระทรวงก�รคลังคำ้�ประกันร้อยละ	 37		
เงินฝ�ก	บัตรเงินฝ�ก	หุ้นกู้	ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง	รับอ�วัล	โดยสถ�บัน
ก�รเงินร้อยละ	31	และตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนร้อยละ	32		ดูเรชั่นของกองทุน	1.9	ปี

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�	 สัดส่วนก�รลงทุนในเงินฝ�ก	 บัตรเงินฝ�ก	 หุ้นกู้			
ต๋ัวสัญญ�ใช้เงิน	 ต๋ัวแลกเงินท่ีออกหรือรับรอง	รับอ�วัล	โดยสถ�บันก�รเงิน	ลดลงจ�กร้อยละ	39	
ม�ที่ร้อยละ	 31	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ
ปรับเพิ่มขึ้น	จ�กร้อยละ	21	 เป็นร้อยละ	37	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	และสัดส่วน
ก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนลดลง	จ�กร้อยละ	40	 เป็นร้อยละ	32	ของมูลค่�ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
	 คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มผันผวนของร�ค�หลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	
เนื่องจ�ก	Portfolio	Duration	ของกองทุนปรับลดลง	จ�ก	2.1	ปี	ณ	สิ้นรอบระยะเวล�บัญชี
ก่อน	ม�อยู่ที่	1.9		ปี	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2563	กองทุนมีคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของผู้ออกตร�ส�รตำ่�	 เน่ืองจ�กมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนไปในหล�ยกลุ่ม
อุตส�หกรรม	และมีก�รประเมินเครดิตของผู้ออกตร�ส�รอย่�งสมำ่�เสมอ

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	

(50%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออกตร�ส�รอยู่ในระดับ	A-	ขึ้นไป	อ�ยุ	

1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	(25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปี	วงเงินน้อยกว่�	5	ล้�นบ�ท	เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ด

ใหญ่	ได้แก่	ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทยและธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	หลังหักภ�ษี	(25%)

	 #	ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้น	 เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด

ม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่	คำ�นวณจ�กสมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันท่ี	31	ต.ค.	2562	ใช้ค่�เฉล่ียของ	Total	Return	of	Government	Bond	Index	(1-3	Years)	(50%)	Total	Return	of	MTM	Corporate	

Bond	 Index	 (1-3	Years	A-ขึ้นไป)	 (25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทย	และธน�ค�ร													

ไทยพ�ณิชย์	(25%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	2562

	 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม	มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต

	 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี	 ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมของสม�คมบริษัท 

จัดก�รลงทุน

(2)	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2563

หน่วย	:	%

  
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี

 
5 ปี 10 ปี 

ตั้งแต่  
  

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี)
 

(ต่อปี) (ต่อปี) 
จัดตั้ง

         (ต่อปี)

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 0.38	 0.90	 1.72	 3.67	 2.26	 2.37	 2.34	 2.92

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 0.25	 0.78	 1.62	 2.91	 2.20	 2.16	 2.87	 3.52

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)		
0.39	 0.33	 0.49	 0.42	 0.36	 0.40	 0.49	 0.94

	 ของผลก�รดำ�เนินง�น	(%	ต่อปี) 

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)		
0.33	 0.28	 0.42	 0.33	 0.27	 0.84	 1.03	 1.97

	 ของตัวชี้วัด	(%	ต่อปี)

(1)	ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย	:	%	ต่อปี

 ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

	 ผลตอบแทนกองทุนรวม	 1.36	 1.90	 3.05	 1.82	 3.65	 3.25	 1.88	 2.20	 1.13	 3.30

	 ผลตอบแทนตัวชี้วัด	 	 3.32	 3.92	 2.97	 2.24	 5.54	 3.30	 1.50	 2.25	 1.43	 2.89

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของผลก�รดำ�เนินง�น	 0.59	 0.53	 0.30	 0.82	 0.50	 0.52	 0.42	 0.27	 0.35	 0.42

	 คว�มผันผวน	(Standard	deviation)	ของตัวชี้วัด	 1.34	 1.04	 1.09	 1.48	 0.87	 1.18	 1.49	 0.18	 0.26	 0.34
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 มกร�คม 2563

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีชี้วัดของกองทุน	(Benchmark)	คือ	ค่�เฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ด

ตร�ส�รหนี้ไทย	 (50%)	ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน	Mark-to-Market	ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือของผู้ออก

ตร�ส�รอยู่ในระดับ	A-	ข้ึนไป	อ�ยุ	1	-	3	ปี	ของสม�คมตล�ดตร�ส�รหน้ีไทย	(25%)	และอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�กประจำ�	1	ปี	วงเงินน้อยกว่�	

5	ล้�นบ�ท	 เฉลี่ยของ	3	ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่	 ได้แก่	ธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�รกสิกรไทยและธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	หลังหักภ�ษี	

(25%)

	 #	ทั้งนี้	ก�รเปลี่ยนเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ใช้วัดผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแรกอ�จทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมดีขึ้น	 เมื่อ					

เปรียบเทียบตัวชี้วัดม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนบ�งส่วนไม่มีภ�ระภ�ษี	ขณะที่ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นใหม่คำ�นวณจ�ก

สมมติฐ�นตร�ส�รหนี้ทั้งหมดเสียภ�ษี

	 #*	ก่อนวันที่	31	ต.ค.	2562	ใช้ค่�เฉลี่ยของ	Total	Return	of	Government	Bond	Index	(1-3	Years)	(50%)	Total	Return	of	

MTM	Corporate	Bond	Index	(1-3	Years	A-ขึ้นไป)	(25%)	และอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�	1	ปีเฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ	ธน�ค�ร

กสิกรไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	(25%)	และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	2562

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	หุ้นกู้

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 12,323,750,027.78
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	มกร�คม	2563	เท่�กับ	12,216,986,447.30)
เงินฝ�กธน�ค�ร	 115,039,570.88
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 49,397,718.16
	 ลูกหนี้อื่น	 177,176.27
	 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 4,480.20
รวมสินทรัพย	์ 12,488,368,973.29
 หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์	 90,767,083.64
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 13,772,019.23
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 5,630,852.39
หนี้สินอื่น	 	 132,436.34
รวมหนี้สิน		 110,302,391.60
สินทรัพย์สุทธ	ิ 12,378,066,581.69
 สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	691,943,608.2062	หน่วย	 6,919,436,082.06	
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท
กำ�ไรสะสม
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 2,224,064,461.20
	 บัญชีปรับสมดุล	 3,234,566,038.43
สินทรัพย์สุทธ	ิ 12,378,066,581.69
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)	 17.8888
	 (ปี	2563	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	691,943,608.2062	หน่วย)
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

เงินฝ�กประจำ�

เงินฝ�กประจำ� / บัตรเงินฝ�ก

	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.5000%	 11/01/2564	 300,000.00	 300,000.00	 2.43

	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.5000%	 15/01/2564	 200,000.00	 200,000.00	 1.62

	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.7500%	 17/08/2563	 350,000.00	 350,000.00	 2.84

	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.8000%	 14/08/2563	 512,000.00	 512,000.00	 4.15

รวมเงินฝ�กประจำ� / บัตรเงินฝ�ก	 	 	 	 	 	 1,362,000.00	 11.04

รวมเงินฝ�กประจำ�	 	 	 	 	 	 1,362,000.00	 11.04

ตั๋วแลกเงิน        

	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 1.7300%	 30/07/2563	 80,000.00	 79,324.90	 0.64

	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 	 	 1.4000%	 26/10/2563	 40,000.00	 39,594.84	 0.32

	 บมจ.	ร�ชธ�นีลีสซิ่ง	 	 	 1.8700%	 09/04/2563	 200,000.00	 199,444.19	 1.62

รวมตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 	 	 318,363.93	 2.58

พันธบัตร        

 พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย        

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 1.6200%	 12/03/2564	 3.00	 3,016.88	 0.02

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 19/03/2563	 9.70	 9,687.15	 0.08

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 02/07/2563	 48.00	 47,786.08	 0.39

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 09/07/2563	 280.00	 278,694.91	 2.26

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 30/07/2563	 76.00	 75,599.22	 0.61

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 06/08/2563	 173.00	 172,008.59	 1.40

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 03/09/2563	 966.00	 959,636.29	 7.79

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 03/12/2563	 516.00	 511,165.21	 4.15

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 05/11/2563	 60.00	 59,489.15	 0.48

	 ธ.แห่งประเทศไทย	 	 	 	 01/10/2563	 454.00	 450,654.72	 3.66

รวมพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 	 	 	 	 	 2,567,738.20	 20.84
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พันธบัตรรัฐบ�ล        

	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.2000%	 14/07/2564	 397.10	 432,536.38	 3.51

	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.2000%	 14/07/2564	 712.20	 775,755.25	 6.29

	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 3.7750%	 25/06/2575	 153.00	 192,825.40	 1.56

	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.6000%	 17/06/2578	 42.50	 43,051.17	 0.35

	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 1.4500%	 17/12/2567	 300.00	 304,562.80	 2.47

	 กระทรวงก�รคลัง	 	 	 2.1250%	 17/12/2569	 100.00	 106,117.42	 0.86

	 รัฐบ�ลไทย	 	 	 2.8750%	 17/12/2571	 39.90	 45,221.31	 0.37

	 รัฐบ�ลไทย	 	 	 3.3000%	 17/06/2581	 85.00	 107,071.20	 0.87

	 รัฐบ�ลไทย	 	 	 3.3000%	 17/06/2581	 11.00	 13,856.27	 0.11

รวมพันธบัตรรัฐบ�ล	 	 	 	 	 	 2,020,997.20	 16.39

พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ        

	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 	 	 1.8600%	 04/11/2564	 0.50	 502.76	 0.00

รวมพันธบัตร	 	 	 	 	 	 4,589,238.16	 37.23

หุ้นกู้         

 หุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย        

  บริก�รท�งก�รเงิน        

	 	 	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 	 	 2.4200%	 25/05/2565	 175.10	 179,394.96	 1.46

	 	 	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 	 	 2.4700%	 23/09/2565	 30.00	 30,844.30	 0.25

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 2.3700%	 08/12/2565	 37.00	 37,885.03	 0.31

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 2.2000%	 31/10/2565	 30.00	 30,538.86	 0.25

	 	 	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 	 	 2.6100%	 31/10/2567	 30.00	 31,129.25	 0.25

	 	 	 บมจ.	อีซี่	บ�ย	 	 	 1.7900%	 24/01/2567	 142.30	 142,665.61	 1.16

	 	 	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 2.9800%	 13/09/2563	 213.10	 214,444.74	 1.74

	 	 	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 3.1500%	 26/07/2565	 76.00	 76,985.22	 0.62

	 	 	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 	 	 3.1500%	 08/08/2565	 93.80	 95,023.50	 0.77

	 	 	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียล	กรุ๊ป	 	 	 2.7900%	 25/07/2563	 153.60	 154,093.86	 1.25

	 	 	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียล	กรุ๊ป	 	 	 2.4000%	 15/08/2564	 83.60	 83,916.47	 0.68

	 	 	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียล	กรุ๊ป	 	 	 2.5400%	 15/08/2565	 95.00	 95,670.59	 0.78

	 	 	 บมจ.กรุงไทยค�ร์เร้นท์	แอนด์	ลีส	 	 	 2.9600%	 25/07/2566	 55.80	 57,057.09	 0.46

	 	 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 	 3.0300%	 05/04/2565	 45.00	 46,285.50	 0.38

	 	 	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 	 	 2.4600%	 19/10/2565	 24.70	 25,188.39	 0.20

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563   

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   
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	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 2.9600%	 19/08/2564	 55.00	 55,315.53	 0.45

	 	 	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 	 	 3.7000%	 14/07/2566	 40.00	 40,778.87	 0.33

	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 2.6400%	 28/06/2563	 12.70	 12,747.98	 0.10

	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 2.2800%	 14/12/2563	 45.60	 45,730.71	 0.37

	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 2.4800%	 11/12/2563	 97.60	 98,000.11	 0.80

	 	 	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 	 	 2.9900%	 24/07/2564	 50.00	 50,525.73	 0.41

	 	 	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.4000%	 29/01/2566	 70.00	 70,055.16	 0.57

	 	 	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	 	 	 2.3700%	 15/12/2563	 15.00	 15,124.10	 0.12

	 	 	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	 	 	 2.9300%	 15/12/2565	 41.90	 43,338.03	 0.35

	 	 	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 	 	 2.7900%	 29/05/2563	 0.90	 903.62	 0.01

	 	 	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 	 	 2.8000%	 24/01/2565	 96.30	 97,500.20	 0.79

	 	 	 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด	 	 	 2.1100%	 24/11/2564	 56.80	 57,340.81	 0.47

	 	 	 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด	 	 	 2.4300%	 24/11/2565	 10.40	 10,624.37	 0.09

	 	 	 บริษัท	ปตท.สผ.	ศูนย์บริห�รเงิน	จำ�กัด	 	 	 2.2600%	 19/06/2565	 53.40	 54,255.58	 0.44

  รวมบริก�รท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 1,953,364.17	 15.86

   ธุรกิจก�รเกษตร

	 	 	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 	 	 2.9100%	 30/05/2566	 18.80	 19,346.37	 0.16

	 	 	 บมจ.นำ้�ต�ลขอนแก่น	 	 	 2.4300%	 19/08/2565	 151.80	 153,329.05	 1.24

  รวมธุรกิจก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 172,675.37	 1.40

  ธน�ค�ร

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 	 	 	 12/03/2563	 83.00	 82,873.32	 0.67

	 	 	 บมจ.ธน�ค�รแลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 1.9900%	 19/02/2564	 134.00	 134,438.05	 1.09

  รวมธน�ค�ร	 	 	 	 	 	 217,311.37	 1.76

  วัสดุก่อสร้�ง        

	 	 	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 	 	 2.9700%	 08/30/2567	 51.60	 53,914.51	 0.44

  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์        

	 	 	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 	 	 3.2400%	 05/04/2565	 4.00	 4,102.02	 0.03

	 	 	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 	 	 2.2000%	 31/01/2566	 30.30	 30,298.17	 0.25

  รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ	์ 	 	 	 	 	 34,400.19	 0.28

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563  

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   

  พ�ณิชย ์        

	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 3.2600%	 24/03/2565	 37.20	 38586.76	 0.31

	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 3.2000%	 24/03/2566	 2.50	 2,618.75	 0.02

	 	 	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 	 	 3.0700%	 07/09/2566	 54.00	 56,548.30	 0.46

  รวมพ�ณิชย	์ 	 	 	 	 	 97,753.81	 0.79

  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร        

	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.0000%	 18/01/2564	 105.00	 105,294.30	 0.85

	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.6900%	 08/07/2564	 320.00	 322,776.63	 2.62

	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 3.0100%	 22/07/2566	 40.00	 41,510.99	 0.34

	 	 	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 	 	 2.8400%	 05/07/2567	 26.80	 27,757.65	 0.23

	 	 	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำ�กัด	 	 	 2.5100%	 11/05/2566	 188.00	 192,686.30	 1.56

  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 	 	 	 	 	 690,025.87	 5.60

  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค        

	 	 	 A	mata	B.Grimm	Power	SPV	1	Co,.Ltd.	 	 	 2.6800%	 21/04/2563	 33.00	 33,076.65	 0.27

	 	 	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 2.2100%	 29/09/2564	 17.50	 17,702.59	 0.14

	 	 	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 2.8200%	 29/09/2567	 5.20	 5,463.49	 0.04

	 	 	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 2.2400%	 08/11/2567	 16.50	 16,874.09	 0.14

	 	 	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 	 	 2.5200%	 08/11/2569	 20.00	 20,698.26	 0.17

	 	 	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 2.6500%	 26/06/2564	 50.00	 50,438.80	 0.41

	 	 	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	 	 	 2.6500%	 26/06/2564	 80.00	 80,702.08	 0.65

	 	 	 บมจ.	เอสพีซีจี	 	 	 3.6200%	 16/12/2564	 16.00	 16,531.83	 0.13

	 	 	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 	 	 2.5600%	 18/06/2564	 85.70	 86,388.02	 0.70

	 	 	 บมจ.ปตท.	 	 	 4.0000%	 15/11/2564	 110.00	 114,925.80	 0.93

	 	 	 บริษัท	ไฟฟ้�นำ้�งึม	2	จำ�กัด	 	 	 2.5900%	 05/10/2563	 30.00	 30,086.63	 0.24

  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค	 	 	 	 	 	 472,888.24	 5.82

  อ�ห�รและเครื่องดื่ม        

	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 	 3.2100%	 13/05/2563	 0.70	 703.79	 0.01

	 	 	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 	 	 3.1100%	 12/04/2567	 120.00	 126,026.56	 1.02

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.1000%	 22/03/2564	 0.80	 806.76	 0.01

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.0000%	 22/03/2564	 186.30	 189,712.70	 1.54

	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.2000%	 19/03/2565	 204.00	 211,245.87	 1.71
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 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.7600%	 22/03/2566	 20.00	 20,665.52	 0.17
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 2.7600%	 22/03/2566	 143.30	 148,068.45	 1.20
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.5000%	 01/03/2567	 20.00	 21,328.79	 0.17
	 	 	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 	 	 3.5000%	 01/03/2567	 21.00	 22,395.23	 0.18
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 3.1000%	 29/03/2565	 8.30	 8,589.27	 0.07
	 	 	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 3.6000%	 29/03/2567	 1.70	 1,819.90	 0.01
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 	 	 	 	 	 751,362.84	 6.09
  ก�รแพทย ์        
	 	 	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 	 	 3.4600%	 02/08/2567	 50.00	 53,307.39	 0.43
  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์        
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.3900%	 27/04/2564	 197.60	 198,796.40	 1.61
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.9500%	 24/04/2565	 20.00	 20,281.68	 0.16
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.9500%	 24/04/2565	 84.20	 85,385.89	 0.69
	 	 	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 2.7500%	 30/06/2565	 48.00	 48,453.31	 0.39
	 	 	 บมจ.พฤกษ�	โฮลดิ้ง	 	 	 2.7800%	 28/03/2565	 6.30	 6,405.16	 0.05
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 3.0000%	 09/05/2565	 310.00	 317,079.07	 2.57
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	 2.7500%	 14/03/2566	 70.00	 71,328.85	 0.58
	 	 	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 	 	 4.1500%	 13/06/2565	 95.50	 97,301.27	 0.79
	 	 	 บมจ.อนันด�	ดีเวลลอปเม้นท์	 	 	 3.5000%	 06/10/2563	 33.80	 33,879.47	 0.27
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 2.3500%	 19/04/2564	 75.00	 75,652.39	 0.61
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 2.9400%	 07/08/2565	 124.30	 127,705.70	 1.04
	 	 	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 3.1000%	 02/02/2564	 125.00	 125,587.87	 1.02
	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โอลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	 3.0200%	 17/08/2565	 100.00	 102,740.85	 0.83
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย	์ 	 	 	 	 	 1,310,597.91	 10.61
  ขนส่งและโลจิสติกส ์        
	 	 	 บจก.ไทยแอร์เอเชีย	 	 	 2.5600%	 26/06/2564	 73.20	 73,872.47	 0.60
	 	 	 บจก.ไทยแอร์เอเชีย	 	 	 3.2800%	 19/05/2565	 20.00	 20,503.28	 0.17
  รวมขนส่งและโลจิสติกส	์ 	 	 	 	 	 94,375.75	 0.77
  ย�นยนต ์        
	 	 	 บมจ.อ�ปิโก	ไฮเทค	 	 	 3.7500%	 26/09/2564	 150.00	 152,170.14	 1.23
 รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย	 	 	 	 	 	 6,054,147.95	 49.08
รวมหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 6,054,147.95	 49.08
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 12,216,986,447.30 บ�ท)      12,323,750.03 100.00

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563 

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
   

อัตร� วันครบ
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ยุติธรรม
 

%   
ดอกเบี้ย กำ�หนด

 จำ�นวนหน่วย 
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน          (,000)   



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
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กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 9 สิงห�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2563 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 99,817,281.87

						 รวมร�ยได้	 99,817,281.87

ค่�ใช้จ่�ย

	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 19,718,620.42

	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 1,971,862.05

	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 3,697,241.34

	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 52,283.90

	 ค่�ธรรมเนียมอื่น	 4,634,166.30

	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 89,457.72

	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 	30,163,631.73

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 69,653,650.14

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

	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 3,735,825.11

	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 79,074,864.04

						 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 82,810,689.15

ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 152,464,339.29

กำ�ไรสะสมต้นป	ี 2,071,600,121.91

	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 152,464,339.29

กำ�ไรสะสมปล�ยป	ี 2,224,064,461.20



  13    

ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกร�คม 2563
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 12,497,252,357.27	 100.96
พันธบัตรรัฐบ�ล/พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย
	 อ�ยุคงเหลือน้อยกว่�	1	ปี	 2,564,721,318.78	 20.72
	 อ�ยุคงเหลือ	1-3	ปี	 1,212,004,343.60	 9.79
	 อ�ยุคงเหลือม�กกว่�	3	ปี	 814,473,939.66	 6.58
พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ	 505,641.95	 0.00
 หุ้นกู ้
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA(tha)	 395,114,037.01	 3.19
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AAA	 154,454,002.12	 1.25
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA+(tha)	 336,459,471.39	 2.72
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA(tha)	 213,660,333.09	 1.73
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA	 476,520,199.01	 3.85
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	AA-	 283,029,412.97	 2.29
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+(tha)	 80,979,088.24	 0.65
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A+	 318,296,349.21	 2.57
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A	 69,930,241.32	 0.56
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-(tha)	 88,965,533.01	 0.72
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	A-	 1,950,221,643.78	 15.76
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB+	 1,700,972,425.36	 13.74
	 	 อันดับคว�มน่�เชื่อถือ	BBB	 33,963,735.80	 0.27
     ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	 318,363,936.51	 2.57
     เงินฝ�ก		 115,091,080.31	 0.93
     เงินฝ�กประจำ�	 1,369,525,624.15	 11.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (119,185,775.58)	 (0.96)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  12,378,066,581.69 บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) :  40.96%
อ�ยุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำ�หนักของพอร์ตก�รลงทุน 1.8875 ปี
สัดส่วนของก�รลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภ�พคล่องสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 77.00%



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

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

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 4,591,199,602.04	 37.09
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 1,703,646,478.01	 13.76
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 6,196,406,277.22	 50.06
	 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�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 115,061,514.24
2	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 29,566.07
3	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 14	ส.ค.	2563	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 516,315,494.27
4	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 17	ส.ค.	2563	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 352,851,318.40
5	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 11	ม.ค.	2564	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 300,240,368.86
6	 เงินฝ�กประจำ�	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 15	ม.ค.	2564	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 	 200,118,442.62
7	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.	เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 30	ก.ค.	2563	 N/A	 BBB+	 80,000,000.00	 79,324,897.35
8	 ตั๋วแลกเงิน	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 26	ต.ค.	2563	 N/A	 A-	 40,000,000.00	 39,594,844.71
9	 ตั๋วแลกเงิน	 บมจ.ร�ชธ�นีลีสซิ่ง		 9	เม.ย.	2563	 N/A	 A-	 200,000,000.00	 199,444,194.45
10	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 12	มี.ค.	2564	 N/A	 N/A	 3,000,000.00	 3,035,788.69
11	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 19	มี.ค.	2563	 N/A	 N/A	 9,700,000.00	 9,687,151.92
12	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 2	ก.ค.	2563	 N/A	 N/A	 48,000,000.00	 47,786,075.49
13	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 9	ก.ค.	2563	 N/A	 N/A	 280,000,000.00	 278,694,906.11
14	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 30	ก.ค.	2563	 N/A	 N/A	 76,000,000.00	 75,599,220.57
15	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 6	ส.ค.	2563	 N/A	 N/A	 173,000,000.00	 172,008,594.30
16	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 3	ก.ย.	2563	 N/A	 N/A	 966,000,000.00	 959,636,289.47
17	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 3	ธ.ค.	2563	 N/A	 N/A	 516,000,000.00	 511,165,207.19
18	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 5	พ.ย.	2563	 N/A	 N/A	 60,000,000.00	 59,489,151.64
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
19	 พันธบัตร	 ธ.แห่งประเทศไทย	 1	ต.ค.	2563	 N/A	 N/A	 454,000,000.00	 450,654,722.09
20	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 14	ก.ค.	2564	 N/A	 N/A	 397,100,000.00	 432,754,040.28
21	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 14	ก.ค.	2564	 N/A	 N/A	 712,200,000.00	 776,214,514.63
22	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2567	 N/A	 N/A	 300,000,000.00	 305,028,781.55
23	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	ธ.ค.	2569	 N/A	 N/A	 100,000,000.00	 106,345,053.45
24	 พันธบัตร	 รัฐบ�ลไทย	 17	ธ.ค.	2571	 N/A	 N/A	 39,900,000.00	 45,365,875.47
25	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 25	มิ.ย.	2575	 N/A	 N/A	 153,000,000.00	 193,336,512.35
26	 พันธบัตร	 กระทรวงก�รคลัง	 17	มิ.ย.	2578	 N/A	 N/A	 42,500,000.00	 43,124,018.54
27	 พันธบัตร	 รัฐบ�ลไทย	 17	มิ.ย.	2581	 N/A	 N/A	 85,000,000.00	 107,371,677.80
28	 พันธบัตร	 รัฐบ�ลไทย	 17	มิ.ย.	2581	 N/A	 N/A	 11,000,000.00	 13,902,020.50
29	 พันธบัตร	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 11	เม.ย.	2564	 N/A	 AAA(tha),F1+(tha)	 500,000.00	 505,641.95
	 รัฐวิส�หกิจ
30	 หุ้นกู้	 A	mata	B.Grimm	Power		 21	เม.ย.	2563	 A-	 N/A	 33,000,000.00	 33,326,224.22
	 	 SPV	1	Co,.Ltd.	
	 	 (ค้ำ�ประกันโดย	Amata	
	 	 B.	Grimm	Power	3	Limited)	 	 	 	 	
31	 หุ้นกู้	 บริษัท	ไฟฟ้�น้ำ�งึม	2	จำ�กัด	 5	ต.ค.	2563	 A	 A	 30,000,000.00	 30,339,951.87
32	 หุ้นกู้	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	 15	ธ.ค.	2563	 A-(tha)	 A-(tha),F2(tha)	 15,000,000.00	 15,166,326.55
33	 หุ้นกู้	 บมจ.อิออน	ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	 15	ธ.ค.	2565	 A-(tha)	 A-(tha),F2(tha)	 41,900,000.00	 43,499,480.32
34	 หุ้นกู้	 บมจ.อ�ปิโก	ไฮเทค	 26	ก.ย.	2564	 N/A	 BBB+	 150,000,000.00	 154,081,101.36
35	 หุ้นกู้	 บมจ.อนันด�	ดีเวลลอปเม้นท์	 6	ต.ค.	2563	 BBB	 BBB	 33,800,000.00	 33,963,735.80
36	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 19	เม.ย.	2564	 N/A	 A-	 75,000,000.00	 76,159,414.99
37	 หุ้นกู้	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 7	ส.ค.	2565	 A-	 A-	 124,300,000.00	 129,487,852.41
38	 หุ้นกู้	 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		 13	ก.ย.	2563	 N/A	 BBB+	 213,100,000.00	 215,314,652.95
39	 หุ้นกู้	 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 26	ก.ค.	2565	 N/A	 BBB+	 76,000,000.00	 77,024,572.73
40	 หุ้นกู้	 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	 8	ส.ค.	2565	 N/A	 BBB+	 93,800,000.00	 95,711,577.29
41	 หุ้นกู้	 บริษัทแอดว�นซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำ�กัด	11	พ.ค.	2566	 AA+(tha)	 AA+(tha),F1+(tha)	 188,000,000.00	 193,746,409.83
42	 หุ้นกู้	 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	 8	ก.พ.	2567	 AA-	 AA-	 50,000,000.00	 54,146,326.23
43	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2565	 A+	 A+	 37,200,000.00	 39,018,684.38
44	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 24	มี.ค.	2566	 A+	 A+	 2,500,000.00	 2,647,243.02
45	 หุ้นกู้	 บมจ.เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	 7	ก.ย.	2566	 A+	 A+	 54,000,000.00	 57,215,963.46
46	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีเค	เพ�เวอร์	 18	มิ.ย.	2564	 A-	 A	 85,700,000.00	 86,658,507.35
47	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 13	พ.ค.	2563	 A+	 A+	 700,000.00	 708,716.57
48	 หุ้นกู้	 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	 12	เม.ย.	2567	 A+	 A+	 120,000,000.00	 127,171,722.20
49	 หุ้นกู้	 บมจ.ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	 30	พ.ค.	2566	 A+	 A+	 18,800,000.00	 19,440,795.15
50	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 22	ก.ค.	2566	 AA	 AA	 40,000,000.00	 41,543,977.04
51	 หุ้นกู้	 บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จำ�กัด	 5	ก.ค.	2567	 AA	 AA	 26,800,000.00	 27,813,953.63
52	 หุ้นกู้	 บมจ.	อีซี่	บ�ย	 24	ม.ค.	2567	 AA+(tha)	 AA+(tha)	 142,300,000.00	 142,713,061.56
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ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
53	 หุ้นกู้	 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	 31	ม.ค.	2566	 A-(tha)	 A-(tha)	 30,300,000.00	 30,299,726.14
54	 หุ้นกู้	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้โอลดิ้งส์		 17	ส.ค.	2565	 AA-	 N/A	 100,000,000.00	 104,130,875.47
	 	 (ประเทศไทย)	จำ�กัด 
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บริษัทเฟรเซอร์ส	
	 	 พร็อพเพอร์ตี้	ลิมิเต็ด)	 	 	 	 	
55	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	9	พ.ค.	2565	 N/A	 A-	 310,000,000.00	 319,219,340.32
56	 หุ้นกู้	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 29	ก.ย.	2564	 A+(tha)	 AA-	 17,500,000.00	 17,835,035.31
57	 หุ้นกู้	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 29	ก.ย.	2567	 A+(tha)	 AA-	 5,200,000.00	 5,513,709.31
58	 หุ้นกู้	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 8	พ.ย.	2567	 AA-	 AA-	 16,500,000.00	 16,947,253.13
59	 หุ้นกู้	 บมจ.	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	 8	พ.ย.	2569	 AA-	 AA-	 20,000,000.00	 20,798,021.01
60	 หุ้นกู้	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 25	พ.ค.	2565	 AAA(tha)	 AAA(tha),F1+(tha)	 175,100,000.00	 180,184,400.36
61	 หุ้นกู้	 บจก.	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	 23	ก.ย.	2565	 AAA(tha)	 AAA(tha),F1+(tha)	 30,000,000.00	 30,965,091.11
62	 หุ้นกู้	 บมจ.อินโดร�ม�	เวนเจอร์ส	 4	พ.ค.	2565	 AA-	 AA-	 4,000,000.00	 4,133,617.97
63	 หุ้นกู้	 บมจ.กรุงไทยค�ร์เร้นท์	แอนด์	ลีส	 25	ก.ค.	2566	 N/A	 A-	 55,800,000.00	 57,088,764.31
64	 หุ้นกู้	 บมจ.นำ้�ต�ลขอนแก่น	 19	ส.ค.	2565	 N/A	 A-	 151,800,000.00	 155,006,999.70
65	 หุ้นกู้	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 5	เม.ย.	2565	 A+	 A+	 45,000,000.00	 46,730,038.58
66	 หุ้นกู้	 บมจ.บัตรกรุงไทย	 19	ต.ค.	2565	 A+	 A+	 24,700,000.00	 25,363,185.85
67	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รแลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 19	ก.พ.	2564	 N/A	 A-	 134,000,000.00	 135,650,812.44
68	 หุ้นกู้	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 25	ก.ค.	2563	 BBB+	 BBB+	 153,600,000.00	 154,176,048.43
69	 หุ้นกู้	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 15	ส.ค.	2564	 N/A	 BBB+	 83,600,000.00	 84,850,955.02
70	 หุ้นกู้	 บมจ.	แอล	เอช	ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 15	ส.ค.	2565	 N/A	 BBB+	 95,000,000.00	 96,794,449.08
71	 หุ้นกู้	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 29	มี.ค.	2565	 A	 A	 8,300,000.00	 8,677,390.91
72	 หุ้นกู้	 บมจ.ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 29	มี.ค.	2567	 A	 A	 1,700,000.00	 1,840,860.73
73	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 19	ส.ค.	2564	 N/A	 BBB+	 55,000,000.00	 56,055,939.39
74	 หุ้นกู้	 บมจ.เมืองไทย	แคปปิตอล	 14	ก.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 40,000,000.00	 40,851,853.85
75	 หุ้นกู้	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 29	พ.ค.	2563	 A-	 A-	 900,000.00	 908,024.93
76	 หุ้นกู้	 บริษัท	เงินติดล้อ	จำ�กัด	 24	ม.ค.	2565	 A-	 A-	 96,300,000.00	 97,559,302.06
77	 หุ้นกู้	 บมจ.พฤกษ�	โฮลดิ้ง	 28	มี.ค.	2565	 A	 A/A	 6,300,000.00	 6,465,622.65
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท)	 	 	 	 	
78	 หุ้นกู้	 บมจ.ปตท.	 15	พ.ย.	2564	 AAA(tha)	 AAA(tha),F1+(tha)	 110,000,000.00	 115,725,030.80
79	 หุ้นกู้	 บริษัท	ปตท.สผ.	ศูนย์บริห�รเงิน	จำ�กัด	 19	มิ.ย.	2565	 AAA	 N/A/AAA	 53,400,000.00	 54,401,059.36
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บมจ.ปตท.สำ�รวจและ
	 	 ผลิตปิโตรเลียม)	 	 	 	 	
80	 หุ้นกู้	 บมจ.สวนอุตส�หกรรมโรจนะ	 13	มิ.ย.	2565	 N/A	 BBB+	 95,500,000.00	 97,844,183.94
81	 หุ้นกู้	 บมจ.ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	 29	ม.ค.	2566	 N/A	 BBB+	 70,000,000.00	 70,071,782.62
82	 หุ้นกู้	 บมจ.เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	 2	ก.พ.	2564	 N/A	 BBB+	 125,000,000.00	 127,530,683.19
83	 หุ้นกู้	 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 30	ส.ค.	2567	 A+(tha)	 A+(tha)	 51,600,000.00	 57,630,343.62
84	 หุ้นกู้	 บมจ.	เอสพีซีจี	 16	ธ.ค.	2564	 A	 A	 16,000,000.00	 16,606,415.16
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85	 หุ้นกู้	 บจก.ไทยแอร์เอเชีย	 26	มิ.ย.	2564	 A-	 A-	 73,200,000.00	 74,062,425.05
86	 หุ้นกู้	 บจก.ไทยแอร์เอเชีย	 19	พ.ค.	2565	 A-	 A-	 20,000,000.00	 20,636,272.74
87	 หุ้นกู้	 บมจ.ธน�ค�รธนช�ต	 12	มี.ค.	2563	 N/A	 AA-	 83,000,000.00	 82,873,319.16
88	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2564	 AA	 AA	 800,000.00	 812,840.27
89	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2564	 AA	 AA	 186,300,000.00	 191,733,924.98
90	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 19	มี.ค.	2565	 AA(tha)	 AA	 204,000,000.00	 213,660,333.09
91	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2566	 AA	 AA	 20,000,000.00	 20,835,202.99
92	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 22	มี.ค.	2566	 AA	 AA	 143,300,000.00	 149,498,778.98
93	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1	มี.ค.	2567	 AA	 AA	 20,000,000.00	 21,578,198.41
94	 หุ้นกู้	 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	 1	มี.ค.	2567	 AA	 AA	 21,000,000.00	 22,703,322.71
95	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 28	มิ.ย.	2563	 A-	 A-	 12,700,000.00	 12,780,132.55
96	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 14	ธ.ค.	2563	 A-	 A-	 45,600,000.00	 46,217,791.17
97	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 11	ธ.ค.	2563	 A-	 A-	 97,600,000.00	 98,344,941.21
98	 หุ้นกู้	 บมจ.ร�ชธ�นีลิสซิ่ง	 24	ก.ค.	2564	 N/A	 A-	 50,000,000.00	 50,558,494.26
99	 หุ้นกู้	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	14	มี.ค.	2566	 A-	 A-	 70,000,000.00	 71,956,456.04
100	หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 8	ธ.ค.	2565	 AAA	 N/A/AA-	 37,000,000.00	 38,017,165.71
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บริษัท	โตโยต้�	มอเตอร์	
	 	 ไฟแนนซ์	(เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
101	หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 31	ต.ค.	2565	 AAA	 N/A/AA-	 30,000,000.00	 30,707,025.65
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บริษัท	โตโยต้�	มอเตอร์
	 	 	ไฟแนนซ์	(เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	 	
102	หุ้นกู้	 บจก.โตโยต้�	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	 31	ต.ค.	2567	 AAA	 N/A/AA-	 30,000,000.00	 31,328,751.40
	 	 (คำ้�ประกันโดย	บริษัท	โตโยต้�	มอเตอร์	
	 	 ไฟแนนซ์	(เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.)	 	 	 	
103	หุ้นกู้	 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด	 24	พ.ย.	2564	 AAA(tha)	 N/A/A3	 56,800,000.00	 57,567,368.64
	 	 (คำ้�ประกันโดย	โอริกซ์	คอร์ปอเรชั่น)	 	 	 	 	
104	หุ้นกู้	 บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำ�กัด	 24	พ.ย.	2565	 AAA(tha)	 N/A/A3	 10,400,000.00	 10,672,146.10
	 	 (คำ้�ประกันโดย	โอริกซ์	คอร์ปอเรชั่น)	 	 	 	 	
105	หุ้นกู้	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 18	ม.ค.	2564	 BBB+	 BBB+	 105,000,000.00	 105,396,996.08
106	หุ้นกู้	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 8	ก.ค.	2564	 BBB+	 BBB+	 320,000,000.00	 325,267,629.43
107	หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 27	เม.ย.	2564	 A-	 A-	 197,600,000.00	 198,851,392.69
108	หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 24	เม.ย.	2565	 A-	 A-	 20,000,000.00	 20,292,676.00
109	หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 24	เม.ย.	2565	 A-	 A-	 84,200,000.00	 85,440,332.22
110	หุ้นกู้	 บมจ.ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	 30	มิ.ย.	2565	 A-	 A-	 48,000,000.00	 48,545,527.79
111	หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	26	มิ.ย.	2564	 A-	 A-	 50,000,000.00	 50,552,970.66
112	หุ้นกู้	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พ�วเวอร์	26	มิ.ย.	2564	 A-	 A-	 80,000,000.00	 80,916,988.67

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

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว (ต่อ)

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

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

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ										
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

22  

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

 สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่ 1 สิงห�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มกร�คม 2563

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 	 2.	กองทุนเปิดเค	ตร�ส�รหนี้ระยะสั้น

	 	 3.	กองทุนเปิดเค	เอสเอฟ	พลัส 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

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

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-




