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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค บริหารเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 มีนาคม 2562  



กองทุนเปิดเค บริหารเงิน  
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค บริห�รเงิน” (K Cash
Management Fund : K-CASH) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน 
ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2562 
 KAsset ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเร�ถือเป็นภ�รกิจ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้   
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

      ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
         บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

 
     

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

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

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตล�ดเงินในประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนด
อ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 1 ธันว�คม 2548 จำ�นวนเงินทุนจดทะเบียน 30,000 ล้�นบ�ท 
รอบระยะเวล�บัญชี 1 ตุล�คม ถึง 30 กันย�ยน

นโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบ�ลหรือรัฐวิส�หกิจที่มีกระทรวงก�รคลัง
คำ้�ประกัน พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตร�ส�รแห่งหนี้อื่นใดที่มีคว�มเสี่ยง
ตำ่�กว่�หรือเทียบเท่�พันธบัตรที่กล่�วม� เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝ�กกับสถ�บันก�รเงิน
ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.ประก�ศกำ�หนด และใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. กำ�หนด ซึ่ง
ตร�ส�รหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำ�หนดวันชำ�ระหน้ีไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ 
ตร�ส�รหนี้ดังกล่�วต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำ�นองเดียว
กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิโดยจะดำ�รงอ�ยุเฉลี่ยแบบถ่วงนำ้�หนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ     
ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน 
 กองทุนจะไม่ลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�หรือตร�ส�รหนี้ที่มีสัญญ�
ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่�ยเงินปันผล 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย 0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน 0.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร 0.10
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.025
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน 0.01

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก ไม่กำ�หนด
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป ไม่กำ�หนด
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน ไม่กำ�หนด 
มูลค่�หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่� 500 บ�ท 



กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
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 ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 

  เนื่องจ�กกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องก�รผลตอบแทนจ�กก�ร
ลงทุนระยะสั้นที่มีคว�มเส่ียงตำ่�และมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจ�กดอกเบี้ยหรือกำ�ไร
ส่วนเกินทุนจ�กก�รลงทุนในพันธบัตรรัฐบ�ลหรือที่รัฐบ�ลคำ้�ประกัน โดยกองทุนจะลงทุน   
ส่วนใหญ่ในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรฐับ�ลหรอืรฐัวสิ�หกิจทีม่กีระทรวงก�รคลงัคำ�้ประกนั พนัธบตัร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตร�ส�รแห่งหนี้อื่นใดที่มีคว�มเสี่ยงตำ่�กว่�หรือ
เทียบเท่�พันธบัตรที่กล่�วม� และไม่ลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
หรือตร�ส�รหนี้ที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง ทั้งนี้ ตร�ส�รที่กองทุนลงทุนจะต้อง
ครบกำ�หนดชำ�ระคืนหรือมีอ�ยุสัญญ�ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำ�รงอ�ยุเฉลี่ย
แบบถ่วงนำ้�หนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน ณ 
วันที่ 31 มีน�คม 2562 สัดส่วนก�รลงทุนของกองทุนในตร�ส�รประเภทต่�งๆ เป็นดังนี้ 
พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทยร้อยละ 88.1 และเงินฝ�ก บัตรเงินฝ�ก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญ�ใช้
เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ�วัล โดยสถ�บันก�รเงินหักด้วยเจ้�หนี้จ�กก�รซื้อเงิน
ลงทุนและค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ร้อยละ 11.9 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุน 0.15 ปี  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้� สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐปรับเพิ่มขึ้น
จ�กร้อยละ 79.7 ม�เป็นร้อยละ 88.1 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ ดูเรชั่นของกองทุนลดลงเล็ก
น้อยจ�ก 0.2 เป็น 0.15 ปี 

ผลการดำาเนินงานของกองทุนหลัก
  ไม่มี



กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน

(2) ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มีน�คม 2562

หน่วย : %

  
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี

 
5 ปี 10 ปี 

ตั้งแต่  
  

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี)
 

(ต่อปี) (ต่อปี) 
จัดตั้ง

         (ต่อปี)

 ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.34 0.34 0.65 1.22 1.22 1.39 1.55 1.98

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด  0.38 0.38 0.75 1.36 1.29 1.18 1.27 1.70

 คว�มผันผวน (Standard deviation)  
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.15

 ของผลก�รดำ�เนินง�น (% ต่อปี) 

 คว�มผันผวน (Standard deviation)  
0.07 0.07 0.10 0.09 0.07 0.06 0.07 0.14

 ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)

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

หน่วย : % ต่อปี

 ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

 ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.80 0.87 2.13 2.46 2.13 1.94 1.56 1.27 1.23 1.15

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด  0.81 0.78 1.60 1.88 1.65 1.19 0.97 0.94 1.45 1.33

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของผลก�รดำ�เนินง�น 0.05 0.04 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 0.04 0.03 0.07 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.07 0.09
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

* ตัวชี้วัด
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกร�คม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiMBA Short-term Government 
Bond Index เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่�ว กองทุนใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ� 3 เดือน
เฉลี่ยของธน�ค�รกรุงเทพ ธน�ค�รกสิกรไทย และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์เป็นตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น
ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน

ร้อยละ

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*

กองทุนเปิดเค บริห�รเงิน
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 กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
        บ�ท       

   สินทรัพย ์

เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 10,388,154,581.93

 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 มีน�คม 2562 เท่�กับ 10,388,005,192.02)

เงินฝ�กธน�ค�ร 649,787,957.40

ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน  

 ดอกเบี้ยค้�งรับ   6,775,764.84

 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 119,396.28

รวมสินทรัพย ์ 11,044,837,700.45

  หนี้สิน 

เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ 49,800,525.00

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 1,416,903.52

หนี้สินอื่น   36,418.72

รวมหนี้สิน  51,253,847.24

สินทรัพย์สุทธ ิ 10,993,583,853.21

  สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 845,847,563.1444 หน่วย 8,458,475,631.44

  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท 

กำาไรสะสม 

 ยังไม่ได้จัดสรร 422,731,443.78

  บัญชีปรับสมดุล 2,112,376,777.99

สินทรัพย์สุทธ ิ 10,993,583,853.21

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.9971 

 (ปี 2562 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 845,847,563.1444 หน่วย)
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    กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   
          วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 
เงินฝากประจำา
เงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก
  ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 1.5000% 30/04/2562 100,000.00 100,000.00 0.96
  ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 1.7000% 15/08/2562 300,000.00 300,000.00 2.89
  ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 1.7000% 09/09/2562 100,000.00 100,000.00 0.96
  ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 1.9500% 16/03/2563 200,000.00 200,000.00 1.93
รวมเงินฝากประจำา / บัตรเงินฝาก    700,000.00 6.74
รวมเงินฝากประจำา    700,000.00 6.74
พันธบัตร        
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       
  ธ.แห่งประเทศไทย  02/04/2562 500.00 499,978.54 4.81
  ธ.แห่งประเทศไทย  04/04/2562 134.70 134,683.08 1.30
  ธ.แห่งประเทศไทย  04/04/2562 874.00 873,890.86 8.41
  ธ.แห่งประเทศไทย  09/04/2562 500.00 499,824.28 4.81
  ธ.แห่งประเทศไทย  11/04/2562 596.00 595,741.08 5.73
  ธ.แห่งประเทศไทย  11/04/2562 800.00 799,677.94 7.70
  ธ.แห่งประเทศไทย  18/04/2562 90.00 89,932.56 0.87
  ธ.แห่งประเทศไทย  18/04/2562 400.00 399,714.12 3.85
  ธ.แห่งประเทศไทย  25/04/2562 593.60 592,937.21 5.71
  ธ.แห่งประเทศไทย  09/05/2562 10.00 9,983.58 0.10
  ธ.แห่งประเทศไทย  16/05/2562 607.90 606,671.49 5.84
  ธ.แห่งประเทศไทย  23/05/2562 100.00 99,764.87 0.96
  ธ.แห่งประเทศไทย  23/05/2562 444.40 443,370.57 4.27
  ธ.แห่งประเทศไทย  30/05/2562 700.00 698,137.98 6.72
  ธ.แห่งประเทศไทย  06/06/2562 100.00 99,711.52 0.96
  ธ.แห่งประเทศไทย  06/06/2562 400.00 398,810.13 3.84
  ธ.แห่งประเทศไทย  13/06/2562 100.00 99,673.07 0.96
  ธ.แห่งประเทศไทย  13/06/2562 800.00 797,384.58 7.68
  ธ.แห่งประเทศไทย  20/06/2562 500.00 498,160.22 4.80
  ธ.แห่งประเทศไทย  27/06/2562 1,150.00 1,145,358.94 11.03
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  ธ.แห่งประเทศไทย  25/07/2562 107.00 106,430.78 1.02
  ธ.แห่งประเทศไทย  26/09/2562 200.00 198,317.18 1.91
 รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    9,688,154.58 93.28
 รวมพันธบัตร    9,688,154.58 93.28
 รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 10,388,005,192.02 บาท)   10,388,154.58 100.00

    กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
          วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน
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กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
 งบกำาไรขาดทุน 

    สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562      
           
                  บ�ท
รายได้จากการลงทุน 
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 79,728,746.21
  รวมร�ยได้  79,728,746.21
ค่าใช้จ่าย  
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 5,800,472.21
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,450,118.07
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 580,047.25
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 41,386.51
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 185,005.55
  รวมค่�ใช้จ่�ย 8,057,029.59
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 71,671,716.62
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 24,822.97
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (643,708.52)
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (618,885.55)
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 71,052,831.07

กำ�ไรสะสมต้นป ี 351,678,612.71
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 71,052,831.07
กำ�ไรสะสมปล�ยป ี 422,731,443.78
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ   
 กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน       
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 11,044,718,304.64  100.47

 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

  อ�ยุคงเหลือน้อยกว่� 1 ปี 9,688,154,581.92  88.13

 เงินฝาก  650,831,393.95  5.92

 เงินฝากประจำา 705,732,328.77  6.42

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (51,134,451.43)  (0.47)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  10,993,583,853.21 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 1.38%

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนำ้าหนักของพอร์ตการลงทุน : 0.14 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  : 100.47%
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รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

            กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ  9,688,154,581.92 88.13
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น  1,356,563,722.72 12.34
 ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน    
(ค) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 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�กับตล�ดทุน 0.00 0.00
    ที่ ทน.87/2558     
        

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
         วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท  ผู้ออก กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     
1 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  1,314,378.71
2 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,944.26
3 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์  N/A AA+(tha),F1+(tha)  649,489,017.93
4 เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รยูโอบี  N/A AAA(tha),F1+(tha)  25,053.05
5 เงินฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 30 เม.ย. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  101,380,821.92
6 เงินฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 15 ส.ค. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  303,199,726.03
7 เงินฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 9 ก.ย. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  100,959,452.05
8 เงินฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 16 มี.ค. 2563 N/A AAA(tha),F1+(tha)  200,192,328.77
9 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 เม.ย. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 499,978,535.17
10 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 เม.ย. 2562 N/A N/A 134,700,000.00 134,683,081.55
11 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 เม.ย. 2562 N/A N/A 874,000,000.00 873,890,864.58
12 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 9 เม.ย. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 499,824,280.95
13 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 เม.ย. 2562 N/A N/A 596,000,000.00 595,741,084.23
14 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 เม.ย. 2562 N/A N/A 800,000,000.00 799,677,937.93
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

       
         วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท  ผู้ออก กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     ของตราสาร ของผู้ออก/คำ้าประกัน     
15 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 18 เม.ย. 2562 N/A N/A 90,000,000.00 89,932,562.90
16 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 18 เม.ย. 2562 N/A N/A 400,000,000.00 399,714,115.43
17 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 เม.ย. 2562 N/A N/A 593,600,000.00 592,937,209.91
18 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 9 พ.ค. 2562 N/A N/A 10,000,000.00 9,983,577.70
19 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 16 พ.ค. 2562 N/A N/A 607,900,000.00 606,671,490.23
20 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 23 พ.ค. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,764,874.61
21 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 23 พ.ค. 2562 N/A N/A 444,400,000.00 443,370,567.69
22 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 30 พ.ค. 2562 N/A N/A 700,000,000.00 698,137,979.94
23 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,711,519.55
24 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 มิ.ย. 2562 N/A N/A 400,000,000.00 398,810,125.41
25 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 13 มิ.ย. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,673,072.32
26 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 13 มิ.ย. 2562 N/A N/A 800,000,000.00 797,384,578.58
27 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 มิ.ย. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 498,160,219.25
28 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 มิ.ย. 2562 N/A N/A 1,150,000,000.00 1,145,358,942.80
29 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 ก.ค. 2562 N/A N/A 107,000,000.00 106,430,777.58
30 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 26 ก.ย. 2562 N/A N/A 200,000,000.00 198,317,183.61

  สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม

ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ 
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้สำ�หรับอันดับ       
คว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล ในกรณีที่   
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ที่กำ�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�รอื่นหรือตร�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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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย

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

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

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



  15    

 แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
  ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท)  มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 5,800.47 0.05

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,450.12 0.01

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 580.05 0.01

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

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

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี  ไม่มี

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

 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี  ไม่มี

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 226.39 0.00

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 8,057.03 0.07

*  ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว 
** ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย ์
 

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค บริหารเงิน
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

  1. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  
  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com  
หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th  

 ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำาหนด

  -ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

       ไม่มี

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปี  
ปฏิทินล่าสุด

       ไม่มี





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคบริหารเงิน(K-CASH)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1ตลุาคม2560
ถงึวนัที่30กนัยายน2561
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รายงานประจำปี
ณ 30 กันยายน 2561  
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ประเภทโครงการ กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย 
วันจดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2548 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวง  
การคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใด  
ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก  
กับสถาบันการเงินที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ ไม่เกิน 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่น  
ที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิโดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 
(Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ ไม่เกิน 92 วัน 
 กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้  
ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
   ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 9,016,031,916.38 5,000,027,578.80 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.9125 12.7708 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 80,114,075.29 46,096,253.24 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.1417 0.1608 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 1.11 1.27 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** 1.31 1.34 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

** ตัวชี้วัด 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Short-term Government 

Bond Index เป็นตัวชี้วัดของกองทุนโดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ย

ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด  
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคบรหิารเงนิ
รอบระยะเวลา1ตลุาคม2560-30กนัยายน2561

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
 ปี 2560 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย  
หลังจากขยายตัวสูงเกินคาดต่อเนื่องมา 3 ไตรมาส เมื่อรวมทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.9  
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปีก่อน ดีขึ้นในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยมีส่งออกและท่องเที่ยว
เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงเปราะบาง โดยมูลค่าส่งออกขยายตัวเกิน
กว่าร้อยละ 10 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง ดีกว่าคาดการณ์ เป็นผลจากจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
ที่ปรับตัวดีขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้ทั้งปี 2560 ส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.7 เร่งตัวจากปีก่อนที่ทรงตัว 
นอกจากนี้จำนวนท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 19 ไตรมาส 4 จากร้อยละ 6.4  
ในไตรมาสก่อน ขยายตัวสูงส่วนหนึ่งมาจากฐานปีก่อนมีการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย ทำให้เกิด  
การใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคง  
ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวแต่ยังไม่กระจายตัว เนื่องจาก
รายได้เกษตรกรและการจ้างงานยังไม่สดใส ส่งผลให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ยังคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อเนื่องอีกปี เพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ  
ผลจากการส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่องทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสะสม 49.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 ยังคงทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันเงินบาทให้
แข็งค่าต่อเนื่องไปปิดที่ 32.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งแข็งค่าร้อยละ 9.8 
จากปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่าเป็นอันดับสองในกลุ่มอาเซียน รองจากค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่า  
ร้อยละ 10.8 ในขณะที่ค่าเงินฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อ่อนค่าลงร้อยละ 0.38 และ 0.70  
ตามลำดับ ในปี 2560 
 ปี 2561 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยเร่งตัวขึ้นร้อยละ 4.9 จากร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อน สูง
เกินคาดการณ์ของตลาด มีแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนดีขึ้นมาสนับสนุนการเติบโตเพิ่มเติม
จากส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาครัฐทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังจากหน่วยงาน
ภาครัฐมีความเข้าใจ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน ส่วนการบริโภค  
ภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นเป็นไตรมาสที่สอง ทั้งนี้สินค้าจำเป็นและกึ่งคงทนเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น  
จากปีก่อน มีรายได้นอกภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่องสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่รายได้  
ภาคเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่องสาเหตุจากราคายางที่ลดลงจากฐานสูงที่ช่วงต้นปีก่อนที่เกิดอุทกภัย
รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่ราคาข้าวทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังจากสต็อคข้าวเก่าหมดไป  
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรต่อเนื่อง  
ได้ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกไตรมาส
แรกขยายตัวเกือบร้อยละ 10 ยังคงดีต่อเนื่องจากไตรมาสสาม ยังคงดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาค
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ที่เริ่มหดตัวเล็กน้อย เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น ประกอบกับดุลบริการเกินดุลเพิ่มขึ้นใน
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 17.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 15.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้าตลาด
พันธบัตรและตลาดหุ้นสุทธิกว่า 6 หมื่นล้านบาท มาเป็นปัจจัยกดดันเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 
31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม แข็งค่าร้อยละ 4.4 จากปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่า
เป็นอันดับสองในอาเซียน รองจากค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าร้อยละ 4.7 ขณะที่ค่าเงินอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์อ่อนค่าลงร้อยละ 1.4 และ 4.3 ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากร้อยละ 4.9 แต่สูงกว่าคาดการณ์
ของตลาด โดยมีการส่งออก การลงทุน และการบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้น ขณะที่การใช้จ่าย  
ภาครัฐชะลอเล็กน้อย ซึ่งการส่งออกขยายตัวเร่งตัวขึ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังคง
ขยายตัวดีและราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งตัวขึ้นนำโดย
ยอดขายสินค้าคงทนและภาคบริการซึ่งยังคงไม่ทั่วถึง แรงหนุนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวต่อ
เนื่องเป็นเดือนที่สามและการจ้างงานที่ดีขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม  
ขยายตัวสอดคล้องกัน ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างช้าๆ จากการลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 
ส่วนหนึ่งจากการเหลื่อมเดือนของวันหยุดอีสเตอร์และเทศกาลรอมฎอน รวมทั้งเทศกาล  
ฟุตบอลโลก ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่ายงบ  
กลุ่มจังหวัดและงบกลางปีเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตในประเทศ แม้ว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 0.64 ในไตรมาสแรกมาอยู่ที่ร้อยละ 1.31 ในไตรมาสสองกลับมาเข้ามาใน
กรอบเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ช่วงร้อยละ 1-4) อันเป็นผลมาจากราคา
พลังงานเป็นสำคัญ แต่อุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบาย
การเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 ต่ออีกระยะ เพื่อประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อการปรับเพิ่มดอกเบี้ยสหรัฐฯ มากกว่า
คาดส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากตลาดการเงินไทยเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่น แต่ไทยมีการเกิน
ดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงต่อเนื่องช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อค่าเงินลงบางส่วน โดยเงินบาท
อ่อนค่าร้อยละ 1.64 จากปลายปีก่อน ลงมาปิดที่ 33.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน อ่อนค่าสอดคล้องกับค่าเงินอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 5.3 และ 6.4 
ตามลำดับ มีเพียงค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีแรก 
 ไตรมาสสาม เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนตามการส่งออก  
การท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในเกือบ
ทุกหมวดการใช้จ่าย เนื่องจากรายได้แรงงานที่อยู่นอกภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อนึ่งการส่งออกขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องผลจากการขึ้นภาษี
นำเข้าของสหรัฐส่งผลต่อการส่งออกไปจีนและฐานสูงปีก่อน ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยว  
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

ขยายตัวชะลอตัวลง เป็นผลจากนักท่องเที่ยวจีนหดตัวมา 3 เดือนต่อเนื่องจากเหตุการณ์เรือล่ม  
ที่ภูเก็ตแต่มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียและฮ่องกงเพิ่มขึ้นมาหักล้างกันไป จะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัด
ยังคงเกินดุลแม้ว่าจะลดลงจากไตรมาสสอง ซึ่งยังคงช่วยสนับสนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 
32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน แข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.4 จากสิ้นเดือนมิถุนายน  
ซึ่งเงินบาทแข็งค่าสุดในภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ สวนทางกับค่า
เงินอาเซียนซึ่งอ่อนค่าลงในช่วงร้อยละ 1.3-3.8 ทำให้ คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งสวนทางกับบางประเทศเช่น อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ที่มีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาเพื่อลดแรงกดดัน
ต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและช่วยให้ค่าเงินให้มีเสถียรภาพมากขึ้นในสภาวะที่มีความผันผวนกระแส
เงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเริ่มส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยเพื่อให้มีช่องว่างทางนโยบายสำหรับรองรับความเสี่ยงในอนาคต
และดูแลเสถียรภาพในระบบการเงิน และการประชุม คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน  
เดือนกันยายน มีเสียงสนับสนุนการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเป็นเสียงส่วนน้อย ส่งผลให้
ตลาดปรับตัวสะท้อนโอกาสการปรับเพิ่มดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามตัวเลข
การส่งออกไม่รวมทองที่พลิกมาหดตัวเล็กน้อยในเดือนกันยายนอันเป็นมาจากผลของมาตรการเก็บ
ภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐจากจีน รวมทั้งวาตภัยกระทบการค้าชั่วคราว อาจทำให้คณะกรรมการ
นโยบายการเงินเลื่อนการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายไปในปีหน้าเพื่อประคองการเติบโตของ
เศรษฐกิจ 
 
ตลาดเงิน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในการประชุมรวม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 
ต่อปี ในการประชุมวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ในการประชุมวันที่  
16 พฤษภาคม 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี  
โดยมีกรรมการ 1 ท่านลาประชุม ในการประชุมวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีมติ 5 ต่อ 1 เสียง  
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในการประชุมวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติ  
6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายร้อยละ 0.25 และในวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยกรรมการ 2 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%  
เป็น 1.75% ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ เห็นว่า ระบบการเงินโดยรวมมี
เสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้
ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตรา
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ดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร (underpricing of 
risks) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย ที่ส่งผลให้มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลดลง รวมทั้งให้ติดตามภาวะอุปทานคงค้างของอาคาร
ชุดในบางพื้นที่ ตลอดจนพฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากสถานะหนี้ครัวเรือนยังไม่
ปรับตัวดีขึ้น และความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มที่ ได้รับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการทำธุรกิจ มองไปข้างหน้า 
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยด้านต่างประเทศและใน
ประเทศ แต่ต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินใน
ระยะต่อไป รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 
และการตอบโต้จากประเทศเศรษฐกิจสำคัญ คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ใน
ระดับผ่อนปรนต่อไป แต่การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะทยอยลด
ความจำเป็นลง 
 
ตลาดตราสารหนี้
 เดือนตุลาคม 2560 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ โดยอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 1 ปี ปรับลดลง จากการที่สภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูง 
และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับเพิ่มขึ้นตามพันธบัตรสหรัฐฯ สอดคล้องกับ
การที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า จากการที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงการเติบโต  
อย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าของนโยบายปฏิรูปภาษีหลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ รับร่างกฎหมาย  
งบประมาณประจำปี 2561 รวมถึงการที่ธนาคารกลางยุโรปปรับลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ (QE)  
ลงจากเดือนละ 6 หมื่นล้านยูโร เหลือ 3 หมื่นล้านยูโรในเดือนมกราคม 2018 และจะซื้อสินทรัพย์
ในระดับดังกล่าวจนถึงเดือนกันยายน 2018 เป็นอย่างน้อย แม้ว่าจะยังคงมีท่าทีใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย ทั้งนี้ นักลงทุนยังรอผลการเลือกประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนต่อไป ว่าจะมี
แนวทางการบริหารนโยบายการเงินอย่างไร ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตรา  
ผลตอบแทนพันธบัตร 
 เดือนพฤศจิกายน 2560 เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับตัว
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งเริ่มกลับมาให้น้ำหนักต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตได้ดี
ต่อเนื่อง รวมถึงคาดการณ์ Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2560 ในขณะที่
นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจตราสารระยะสั้นเป็นหลักตามการแข็งค่าเงินบาท ในระยะข้างหน้า
ยังคงต้องติดตามผลการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างผันผวนให้กับตลาดได้ 
 เดือนธันวาคม 2560 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลง โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุน  
ต่างชาติ สอดคล้องกับการที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และสภาพคล่องในระบบที่อยู่ในระดับสูง 
แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ในการประชุมวันที่ 12-13 ธันวาคม  
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มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.25-1.50% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้น
ดอกเบี้ยในปี 2561 อีก 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 0% และคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  
ที่เดือนละ 3 หมื่นล้านยูโรจนถึงเดือนกันยายน 2561 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินใน
การประชุมวันที่ 20 ธันวาคม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี 
 เดือนมกราคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมีเงินทุน  
ต่างชาติเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากการที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยว 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 0.01-0.14%  
ยกเว้นพันธบัตรอายุต่ำกว่า 1 ปีที่อัตราผลตอบแทนปรับลดลง 0.03-0.05% โดยปรับเพิ่มขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 
มาอยู่ที่ 2.95% สูงสุดในรอบ 4 ปี ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ฟื้นตัว ประกอบกับ
ปัจจัยด้านอุปทานที่มากขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดประมูลพันธบัตรมากถึง 2.58 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ 4 ครั้ง หากตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุม  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี 
 เดือนมีนาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีและต่ำกว่า ปรับลดลง   
0.01-0.07% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 7 ปีขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้น 0.01-0.11% ธุรกรรมแลก
เปลี่ยนพันธบัตร (Bond switching) ซึ่งกำหนดให้ใช้พันธบัตร LB196A LB206A เป็น source 
bond ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรดังกล่าวปรับลดลง 0.09-10% รวมถึงการเข้าลงทุน
ในสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลว่าการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะนำไป
สู่สงครามการค้า เนื่องจากจีนประกาศตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่ง
ผลให้การค้าทั่วโลกหดตัว ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นจากอุปทานของ
พันธบัตรระยะยาวจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นเล็ก
น้อยหลังจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติ 6 ต่อ 1 
เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการ
เงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้แม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ในขณะที่กรรมการ 1 
ท่าน เห็นว่าภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของภาวะการเงินในอนาคตต่ำกว่าที่ควร ในขณะที่การลดระดับการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินลงบ้างในภาวะปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ในการประชุมวันที่ 20-21 มีนาคม ปรับขึ้น
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อัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามตลาดคาด และปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(GDP) ของสหรัฐฯ ปี 2561 จากเดิม 2.5% เป็น 2.7% และปี 2562 จาก 2.7% เป็น 2.9%  
มุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทั้งปียังคงเดิม คือ ขึ้นดอกเบี้ยทั้งปี 3 ครั้ง 
 เดือนเมษายน 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 2 ปี
ปรับเพิ่มขึ้นถึง 0.17% หลังจากที่ปรับลดลงค่อนข้างมากในเดือนก่อนจากธุรกรรมแลกเปลี่ยน
พันธบัตร ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาด ทำให้ตลาดคาดว่าเฟดอาจต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยจาก 
3 เป็น 4 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับมาสูงสุดที่ 
3.001% เกิน 3 % เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มกราคม 2557 และเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่า ก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดแรงขายพันธบัตรระยะสั้น รวมถึงอุปทานของพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นจากการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพิ่มวงเงินประมูลพันธบัตรอายุ 3 เดือนและ 6 เดือนในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยจะคำนึงถึงภาวะตลาด สภาพคล่อง และความต้องการลงทุนพันธบัตรของ
นักลงทุนในประเทศ รวมทั้งปริมาณพันธบัตรระยะสั้นของภาครัฐโดยรวม เพื่อให้การปรับตัวของ
ตลาดเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการปรับเพิ่มวงเงินครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณหรือ
สะท้อนมุมมองนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (คณะกรรมการนโยบายการ
เงิน) แต่อย่างใด (จากที่เคยปรับลดวงเงินประมูลพันธบัตรอายุ 3 เดือนและ 6 เดือนตั้งแต่เดือน
เมษายน 2560 เพื่อลดช่องทางการใช้เป็นที่พักเงินของผู้ลงทุนต่างชาติ) 
 เดือนพฤษภาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น โดยมีแรงขายจากนัก
ลงทุนต่างชาติจากความกังวลข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น
และสภาพคล่องทางการเงินของโลกที่เริ่มตึงตัวมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 
จากการที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรอิหร่าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นเกินกว่า 
3% ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่า นอกจากนี้ การประกาศอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสแรกของปี 61 (ในวันที่ 21 พฤษภาคม) ที่ดีเกินคาด ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี ร้อยละ 
4.8 โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับสูง เพิ่มโอกาสการขึ้น
ดอกเบี้ยในช่วงปลายปีของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
 เดือนมิถุนายน 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับลดลง จากแรงซื้อของ  
นักลงทุนต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของเดือน หลังจากอัตราผลตอบแทนระยะสั้นได้ปรับเพิ่ม  
มาจนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากความกังวลข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งนี้ ทิศทางดอกเบี้ย  
ขาขึ้นหลังจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOME) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสู่ระดับ 1.75-2.00% และสภาพคล่อง  
ทางการเงินของโลกที่เริ่มตึงตัวมากขึ้น ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าและมีแรงขายออกมาบ้างใน
ช่วงครึ่งหลังของเดือน 
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 เดือนกรกฎาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่
พันธบัตรอายุ 9 ปีขึ้นไป อัตราผลตอบแทนปรับลดลงจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ โดยตลาด
ยังคงผันผวนจากประเด็นสงครามการค้าภายหลังจากสหรัฐฯ ประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจีนที่
เตรียมเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่ม ก่อนคลายความกังวลหลังสหรัฐฯ และอียูตกลงร่วมกันที่จะระงับ
การพิจารณาขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันเพิ่มเติม โดยในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติลดการถือ
ครองพันธบัตรระยะสั้นของไทย แต่มียอดถือครองในพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น 
 เดือนสิงหาคม 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 0.02-0.13% ยกเว้น
พันธบัตรอายุ 1- 3 เดือนที่อัตราผลตอบแทนปรับลดลง 0.02-0.04% โดยนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ
พันธบัตรอายุต่ำกว่า 1 ปี ในขณะที่พันธบัตรรุ่นอื่นๆ อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นหลังจาก
สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) 
ไตรมาส 2/2561 ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.6% จากปีก่อน รวมครึ่งปีขยายตัว 
4.8% ทั้งนี้ เงินตุรกีลีร่าที่อ่อนค่าลงอย่างมากจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้มีแรง
ซื้อเข้ามาในพันธบัตรไทย เงินบาทแข็งค่าขึ้น 1.7% จากสิ้นเดือนก่อน มาปิดที่ 32.74 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 31 สิงหาคม 61 
 เดือนกันยายน 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น 0.02-0.12% อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตร 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.12% มาปิดที่ 1.74% สะท้อนการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในอนาคต และพันธบัตรอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 0.07% เนื่องจาก  
ผลการประมูลพันธบัตรอ้างอิงรุ่นอายุ 10 ปีซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.08% โดยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินสหรัฐฯ (FOMC) ในการประชุมวันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจาก 1.75-2.00% เป็น 2.00-2.25% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในเดือน
ธันวาคม และธนาคารกลางอีก 7 แห่ง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเมื่อวัดจากดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรสุทธิ 
(Government Bond Total Return Index) ลดลงร้อยละ 0.30 จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน
ระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกิน
ทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋ว
เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่
กล่าวมา และไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุ
สัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio 
Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ ไม่เกิน 3 เดือน 
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 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 79.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตร
เงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอาวัล โดยสถาบันการเงินหักด้วย
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 20.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ดูเรชั่นของกองทุน 0.21 ปี 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 ดูเรชั่นของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.19 เป็น 0.21 ปี โดยสัดส่วนการลงทุนในตราสารภาครัฐ
ปรับลดลงจากร้อยละ 82.2 มาเป็น 79.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากธนาคารเพิ่มจากร้อยละ 
17.8 เป็น 20.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมานี้ กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิร้อยละ 1.11 เมื่อเปรียบ
เทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
รวม* ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.31 สำหรับระยะเวลาเดียวกัน กองทุนจะมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.20 
 
 *ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้Total Return of ThaiBMA Short-
term Government Bond Index เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์เป็นตัวชี้วัด 
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคบริหารเงินกับเกณฑ์มาตรฐาน
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.90 0.80 0.87 2.13 2.46 2.13 1.94 1.56 1.27 1.23 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 2.37 0.81 0.78 1.60 1.88 1.65 1.19 0.97 0.94 1.45 

ความผันผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

0.05 0.05 0.04 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 

ความผันผวน  
(Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

0.05 0.04 0.03 0.07 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.07 

 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี 10ปี
ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.83 0.30 0.56 1.11 1.22 1.47 1.59 2.01 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 0.96 0.36 0.60 1.31 1.20 1.18 1.27 1.71 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.15 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.07 0.14 
 
 
* ตัวชี้วัด 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุนจะใช้ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index เป็นตัวชี้วัด

ของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์เป็นตัวชี้วัด  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึงวันที่30กันยายน2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,296.40 0.05 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,074.10 0.01 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 429.64 0.01 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 157.88 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 5,958.02 0.07

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึงวันที่30กันยายน2561

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,758.23 0.11 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,939.56 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 775.82 0.01 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 315.84 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 10,789.45 0.15

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน



23



24

กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

ข้อมูลณวันที่30กันยายน2561
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  9,216,549,485.87 102.22 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  7,186,921,236.73 79.71 
 ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน  797,763,007.92 8.85 
 เงินฝาก     528,762,501.50 5.86 
 เงินฝากประจำ  703,102,739.72 7.80  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (200,517,569.49) (2.22)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  9,016,031,916.38 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):30.46%
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.00ปี 
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน93.38%
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  7,186,921,236.73 79.71 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  2,029,628,249.14 22.51 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 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.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  1,311,568.71 

2 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  2,938.77 

3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha),F1+(tha)  476,850,016.24 

4 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี  N/A AAA(tha),F1+(tha)  50,597,977.78 

5 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 8 มี.ค. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  201,701,369.86 

6 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 30 เม.ย. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  100,632,876.71 

7 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 15 ส.ค. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  300,656,712.33 

8 เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9 ก.ย. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha)  100,111,780.82 

9 ตั๋วแลกเงิน บมจ.ธนาคารแลนด์  25 ต.ค. 2561 N/A A- 500,000,000.00 499,474,525.43 

  แอนด์ เฮ้าส์ 

10 ตั๋วแลกเงิน บมจ.ธนาคารแลนด์  28 ธ.ค. 2561 N/A A- 150,000,000.00 149,459,847.66 

  แอนด์ เฮ้าส์ 

11 ตั๋วแลกเงิน บมจ.ธนาคารแลนด์  21 มี.ค. 2562 N/A A- 150,000,000.00 148,828,634.83 

  แอนด์ เฮ้าส์ 

12 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ธ.ค. 2561 N/A N/A 200,000,000.00 199,530,965.57 
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว(ต่อ) 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั

13 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 6 ธ.ค. 2561 N/A N/A 131,200,000.00 130,892,313.41 

14 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 13 ธ.ค. 2561 N/A N/A 325,000,000.00 324,252,597.76 

15 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ธ.ค. 2561 N/A N/A 150,000,000.00 149,581,990.06 

16 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 20 ธ.ค. 2561 N/A N/A 300,000,000.00 299,186,867.47 

17 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 ธ.ค. 2561 N/A N/A 150,000,000.00 149,508,220.36 

18 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 27 ธ.ค. 2561 N/A N/A 700,000,000.00 697,705,028.34 

19 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 1 พ.ย. 2561 N/A N/A 419,000,000.00 418,536,324.54 

20 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 8 พ.ย. 2561 N/A N/A 500,000,000.00 499,337,181.19 

21 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 15 พ.ย. 2561 N/A N/A 150,000,000.00 149,768,269.51 

22 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 15 พ.ย. 2561 N/A N/A 500,000,000.00 499,222,956.05 

23 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 2561 N/A N/A 210,000,000.00 209,631,695.28 

24 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 2561 N/A N/A 117,800,000.00 117,589,755.96 

25 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 29 พ.ย. 2561 N/A N/A 16,100,000.00 16,066,714.04 

26 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 29 พ.ย. 2561 N/A N/A 530,000,000.00 528,982,469.61 

27 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 2 ต.ค. 2561 N/A N/A 400,000,000.00 399,988,493.48 

28 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 4 ต.ค. 2561 N/A N/A 320,000,000.00 319,965,626.99 

29 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 ต.ค. 2561 N/A N/A 100,000,000.00 99,962,890.49 

30 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 11 ต.ค. 2561 N/A N/A 400,000,000.00 399,852,109.49 

31 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 18 ต.ค. 2561 N/A N/A 300,000,000.00 299,812,883.90 

32 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 25 ต.ค. 2561 N/A N/A 103,300,000.00 103,216,968.90 

33 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 3 ม.ค. 2562 N/A N/A 70,000,000.00 69,763,122.45 

34 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 10 ม.ค. 2562 N/A N/A 200,000,000.00 199,195,251.19 

35 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 24 ม.ค. 2562 N/A N/A 160,000,000.00 159,309,882.20 

36 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 31 ม.ค. 2562 N/A N/A 50,000,000.00 49,755,529.95 

37 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 7 ก.พ. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 497,516,233.88 

38 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 21 ก.พ. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,415,762.16 

39 พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 28 ก.พ. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,373,132.50 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม(ง)

เท่ากับ0.00%
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

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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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

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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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคบรหิารเงนิ
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1ตลุาคม2560ถงึวนัที่30กนัยายน2561

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคบริหารเงิน

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

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




