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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 เมษายน 2543 
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว  
จากการลงทุนโดยกองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
ที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนใน
แต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 



1

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคหุน้ทนุบรพิตัร
ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2556–30เมษายน2557

 
ตลาดตราสารทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมาก โดยเทียบในช่วงรอบปีบัญชี
ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงจาก 1,597.86 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556 มาปิดที่ระดับ 1,414.94 
จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557 หรือลดลงร้อยละ 11.44 โดยจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ 1,649.77 จุด  
และ จุดต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,205.44 จุด  
 ในไตรมาสสองของปี 2556 ตลาดแกว่งตัวในกรอบ โดยมีปัจจัยบวกจากการประกาศซื้อ
สินทรัพย์ของ BOJ ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากแต่ตลาดภายในประเทศชะลอตัวลง  
จากการเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวและกังวลทิศทางค่าเงินบาท โดยราคาทองปรับตัวลดลงกว่า  
200 เหรียญในช่วงสงกรานต์ ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมี
มาตรการออกมาเพื่อสกัดการแข็งค่าของเงินบาททำให้เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงโดยลงไปอยู่ที่บริเวณ 
29.39 บาทต่อดอลลาร์และทำให้ตลาดขึ้นไปเตรียมทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตาม

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
 (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557) (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,189,680,237.95 2,062,785,481.10 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 59.6397 67.1803 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) (247,377,301.41) 521,623,480.68 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (7.5406) 17.1124 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)1) (11.67) 35.59 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)1)2) (4.03) 17.56  
1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2) ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT RETURN PRICE 

INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร  
ไทยพาณิชย์   
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ประกาศลดดอกเบี้ยเนื่องจากความกังวลว่าจะมีการเก็งกำไร  
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนเพิ่มขึ้น ช่วงสุดท้ายของรอบปีบัญชีตลาดได้รับปัจจัยบวก  
จากการที่ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps มาอยู่ที่ 0.5% รวมถึงได้ปัจจัยบวก  
จากตัวเลขการส่งออกของจีน และ BoE ที่ตัดสินใจคงมาตรการซื้อสินทรัพย์ 3.75 แสนล้านปอนด์ 
ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น ก่อนที่ในสัปดาห์ต่อมาตลาดจะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
การประกาศผลประกอบการ 1Q56 ซึ่งออกมาค่อนข้างดี แต่นำไปสู่ท่าทีของประธานในการที่ FED 
มีความพร้อมมากขึ้นที่จะลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือ QE3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาเริ่มแข็งแกร่งเพียงพอ ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มเผชิญแรงขายในช่วงท้ายของรอบปีบัญชี  
ในเดือนมิถุนายนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งเดือนต่อจาก  
เดือนพฤษภาคม จากแรงขายของต่อเนื่องของนักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  
ปรับตัวดีขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นจาก 30.40 บาท/ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมาที่ 31.20 
บาทในช่วงปลายเดือน ทำให้นักลงทุนทั่วโลกปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและบอนด์ลง 
เนื่องจากมองว่ามีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะมีการปรับตัวขึ้น และหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
มีการประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน และมีข้อสรุปที่จะเริ่มถอน QE ออกจากระบบภายในปีนี้ และคาดว่า
จะสิ้นสุดในปีหน้า ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างเทขายหุ้นต่อเนื่อง และหันไปถือครองเงินสดเพิ่มขึ้น  
 ในไตรมาสสามของปี 2556 เดือนกรกฎาคมเกิดความกังวลเรื่องการประท้วงที่อียิปต์เกิด
ความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจ  
ของสหรัฐฯ การจ้างงานดีขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการถอนมาตรการ QE ประกอบกับปัจจัย
ภายในประเทศที่หลายฝ่ายมองว่า โครงการ 2 ล้านล้านบาทอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิด  
แรงเทขาย โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลงเริ่มชัดขึ้นโดย 
IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกลงเป็น 3.1% และธนาคารแห่งประเทศไทย  
ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยลงเป็น 4.2% จากโครงการภาครัฐที่ล่าช้า โดย  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวทำระดับต่ำสุดในวันที่ 31 กรกฎาคมที่ระดับ 1,423.14 จุด  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง 128.84 จุด หรือประมาณ 9.05% มาอยู่ที่ 
1,294.30 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 1,423.14 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์  
ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนจากเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ และตลาดหุ้นใน  
แถบเอเชีย เนื่องจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง 
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัว  
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เงินทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียจะถูกถอนเงินกลับไป  
โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจนถึงระดับที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายเดือน
สิงหาคม จากระดับที่แข็งค่าสุดในกลางเดือนเมษายน ที่ 28.50 บาท ส่วนปัจจัยภายในที่สำคัญ คือ
การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทำให้มีความกังวลว่าจะมี  
ความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้นักลงทุนต่างลดการถือครองหุ้นลง ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญ
คือการปรับขึ้นของราคาน้ำมันโลก เนื่องจาก มีความกังวลว่าจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และ
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ซีเรีย ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นถึง 6% ในช่วงเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นในเดือน
กันยายนตัวเลขทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดโดยในรายงาน PMI ของจีนต่อด้วย
รายงาน ISM ของสหรัฐฯ ที่ตลาดอยู่ ในแนวโน้มขาขึ้น และต่อเนื่อง หลังจากที่รายงาน  
Non-Farm Payroll ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ทำให้แรงกดดันเรื่องการลดทอน QE ลดลง 
จากเดิมที่ตลาดคาด FED จะลด QE ลงมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เป็นเพียง 1-1.5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ฯ เท่านั้น หลังจากนั้นไม่นานประเด็น QE กลายเป็น Talk of The Town อีกครั้งซึ่งทำให้
ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ถึงแม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า FED จะลด QE ลงประมาณ  
1 - 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ แต่สถานการณ์พลิกหลังจากที่ FED ประกาศคงนโยบาย QE ไว้ 
ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นกว่า 50 จุดในวันเดียว ส่งผลให้สัปดาห์นี้หุ้นขึ้นเกือบ 90 จุด หลังจากนั้น
ตลาดเริ่มปรับตัวลงจากทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด และประเด็นลบของสหรัฐฯ คือ  
การประชุมสภาคองเกรสเพื่อพิจารณางบประมาณและการขยายเพดานหนี้ โดยตลาดปิดรอบบัญชี
ที่ 1,383.16 จุด  
 ในไตรมาสสี่ของปี 2556 ในเดือนตุลาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ FED คงมาตรการ QE ที่ระดับ 8.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน  
และความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับการที่สหรัฐฯ สามารถ
เพิ่มเพดานหนี้ระยะสั้นและหยุดปัญหาการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนไปได้ ในขณะที่
สถานการณ์การเมืองของไทยมีความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากสภาผู้แทนมีมติเห็นชอบร่าง พรบ. 
นิรโทษกรรม วาระ 2-3 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่ตามมาตลอดทั้งเดือนพฤษจิกายน  
โดยในสัปดาห์ต่อมา กลุ่มประชาชนเริ่มรวมตัวต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับ “สุดซอย” ซึ่งหลัง
จากนั้นไม่นาน ส.ว. ได้ลงมติคว่ำ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และทางฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่นำ  
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมใดๆ เข้ามาอีก แต่การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปและมากขึ้นกดดันหุ้นไทยต่อเนื่อง 
ต่างชาติขายสุทธิในสัปดาห์นี้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนได้ชะลอการลงทุนเพื่อรอดูคำตัดสิน
ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีว่าการแก้ ไข ส.ว. ซึ่งศาลได้ตัดสินในช่วงกลางสัปดาห์ว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีโทษยุบพรรค แต่อย่างไรก็ตามจากเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ฟื้นตัวและความ
เสี่ยงทางการเมืองทำให้ต่างชาติขายหุ้นออกมากว่า 9 พันล้านบาท และในสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเข้ายึดสถานที่ราชการและตัดน้ำตัดไฟ  
แต่เนื่องจากตลาดปรับตัวลงมาอย่างมากในสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้ตลาดไม่กระทบมากนักและ  
ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากอานิสงส์ของงาน SET in The City และคณะกรรมการ
นโยบายการเงินได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
ลง 0.25% เหลือ 2.25% ในเดือนธันวาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงตลอดทั้งเดือน  
โดยปรับตัวลดลง 5.28% อยู่ที่ระดับ 1,298.71 จุด โดยมีปัจจัยทางการเมืองอันเนื่องมาจากการ
ประท้วงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อ และมีการยกระดับการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
อันนำไปสู่การยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ท่าทีของกลุ่มผู้ประท้วงทำให้เกิด  
ความไม่แน่นอนที่จะมีการเลือกตั้งตามกำหนดซึ่งอาจเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมือง ซึ่งจะ
ทำให้ ไม่มีรัฐบาลที่สามารถดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกดดันบรรยากาศทางการลงทุน 
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ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศลดขนาดการทำมาตรการ QE ลงจำนวน 1 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เนื่องจากมีสัญญาณการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
 ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557 ภาวะการลงทุนเดือนมกราคม 2557 แกว่งตัวในกรอบและปิด  
ณ สิ้นเดือนที่ 1,274.28 จุด ลดลง 24.43 จุดจากเดือนก่อนหน้า ตลาดหุ้นไทยเปิดต้นปีมาด้วย  
การลงวันเดียว -5.23% เนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมืองที่การชุมนุมยังยืดเยื้อต่อเนื่องและ  
มีคำขู่ของกลุ่ม กปปส. ว่าจะปิดกรุงเทพในวันที่ 13 มกราคม เพื่อกดดันรัฐบาลนอกจากนี้ในวันที่  
7 มกราคม ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อกล่าวหา 308 ส.ส. และ ส.ว. ในกรณีการโหวตแก้ ไขรัฐธรรมนูญ  
แต่นายกฯ รอดอีกทั้งยังมีปัจจัยลบจากแรงขาย LTF อีกทั้งแรงขายของต่างชาติและการลด QE 
ของ FED ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงแตะระดับ 33 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งการปิดถนนเกิดบริเวณ  
แยกสำคัญต่างๆ เช่นแยกศาลาแดง สี่แยกปทุมวันเป็นต้น และมีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้
กรุงเทพออกมาเข้าร่วม และกดดันให้หน่วยงานรัฐบาลหยุดทำงาน แต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรง  
จนกระทั่งเริ่มมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บ 36 ช่วงท้ายของเดือนรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 60 วันส่งผลลบต่อการท่องเที่ยว และทำให้ต่างชาติเริ่มมีมุมมองใน  
เชิงลบต่อประเทศไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 1,350 เมื่อนักลงทุนเริ่มคลายกังวลลงและเริ่มคาดหวังถึง
ทางออกทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาวะการลงทุนในเดือนนี้ยังคง
เป็นปัจจัยการเมืองในประเทศภายหลังการเลือกตั้งซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิไม่ถึง 50% และรัฐบาลได้ออก
หมายจับแกนนำกลุ่ม กปปส นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับคำฟ้องของ ปชป ที่ขอให้  
การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐลดลงเหลือ 53.7 จุดในเดือนมกราคม 
จากสภาพอากาศที่ย่ำแย่ส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ PMI ในขณะที่  
ภาคการผลิตของจีนเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 50.2 จุด  
 ในไตรมาสที่สองของปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง +2.8% 
ในเดือนเมษายน โดยทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,426 จุด จากความคาดหวังเชิงบวกทางการเมือง  
ทั้งกรณีมีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่หรือกรณีศาลรัฐธรรมนูญประกอบกับกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อ
เนื่องทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิ 1.42 หมื่นล้านบาท 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจชลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ขณะที่การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนยังคงปรับตัวลง สำหรับภาคการท่องเที่ยวนั้นแม้รัฐบาลจะยกเลิก พรก. 
ฉุกเฉินไปตั้งแต่ 19 มีนาคม แต่จำนวนนักท่องเที่ยงยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านนโยบายทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.0% และ Fed ลดวงเงิน QE ต่อเนื่องอีก 
1 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน เหลือ 4.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน ขณะที่คงดอกเบี้ยที่ระดับ  
0 - 0.1% เช่นเดิม 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 87.84 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และร้อยละ 7.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร  
และสถาบันการเงิน และสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆสำหรับการลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่ลงทุน
กระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ  
 โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 87.84 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ 
(Overweight) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม 
การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริการรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม
ที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ธนาคาร ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ พาณิชย์ พลังงานและสาธารณูปโภค การแพทย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 87.84 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และร้อยละ 7.64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร  
และสถาบันการเงิน และสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
กองทุนลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 89.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ ประมาณ  
ร้อยละ 9.97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นการลงทุนในเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง  
 การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.84  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลดลงจากสัดส่วนการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 89.85  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ 
วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและ
สาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับเหมาก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในกลุ่ม 
ธนาคาร พาณิชย์ สื่อและสิ่ งพิมพ์ การแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์  
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 11.67 ในขณะที่
เกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยละ 4.03 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
7.64 
 
 อนึ่ง เกณฑ์มาตรฐานคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ย
ของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
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ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทนุเปดิเคหุน้ทนุบรพิตัรกับเกณฑ์มาตรฐาน*

 
 25เม.ย. ผลการดำเนินงาน
 2557 นับย้อนหลังณวันที่25เมษายน2557 
   3เดือน 6เดือน 1ปี 3ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน 
 มูลค่าหน่วยลงทุน 59.0469 11.26% -2.31% -11.67% 26.47% 490.49% 
 เกณฑ์มาตรฐาน*  6.12% -0.32% -4.03% 19.74% 160.12%   
* ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX 

และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนิน

งานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 



 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2556ถึงวันที่30เมษายน2557

 
 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5,445,629.51 47.60% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำกัด 973,498.76 8.51% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) 919,115.03 8.03% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 624,760.73 5.46% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 506,116.05 4.42% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 464,618.22 4.06% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 427,093.87 3.73% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 379,131.69 3.31% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 360,211.40 3.15% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน) 309,578.12 2.71% 
 11 อื่นๆ 1,030,896.74 9.01% 
  รวม 11,440,650.12 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2556ถึงวันที่30เมษายน2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 21,037.52 0.99 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 448.80 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,346.40 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 176.58 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 23,009.30 1.08 

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2556ถึงวันที่30เมษายน2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 42,423.06 2.01 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 905.03 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,715.08 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 110.00 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 207.45 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 46,360.62 2.20 

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

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
 
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด
เค หุ้นทุนบริพัตร ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับ  
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และสำหรับระยะเวลา  

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดไว้ ใน
โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
   
  (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และงบกำไรขาดทุนและ  
กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดย  
ถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏบิตัติามขอ้กำหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ ไดค้วามเชือ่มัน่
อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม ่
 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย  
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ ์ แต่ไม่ใช ่ 
เพือ่วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 



11

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมณ์) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
งบดุล

ณวันที่30เมษายน2557
 
   บาท 
 หมายเหต ุ 2557  2556 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  2.3, 3, 11 2,022,358,562.86 1,856,950,467.00 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 เท่ากับ 1,961,207,049.51 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 เท่ากับ 1,420,969,269.38 บาท) 
เงินฝากธนาคาร     5, 11 136,452,883.13 166,310,966.86 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  85,860,357.02 51,239,017.03 
 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ  15,703,873.40 10,059,311.47 
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์ 10.2 13,078,971.16 12,900,378.58 
รวมสินทรัพย์       2,273,454,647.57 2,097,460,140.94 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    79,057,878.61 5,246,368.54 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  575,412.33 25,143,894.96 
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  5,407.44 210,180.60 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     11 4,006,422.41 3,953,489.53 
หนี้สินอื่น        129,288.83 120,726.21 
รวมหนี้สิน        83,774,409.62 34,674,659.84 
สินทรัพย์สุทธิ       2,189,680,237.95 2,062,785,481.10 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  367,151,341.46 307,051,827.87 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จำนวน 36,715,134.1463 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวน 30,705,182.7866 หน่วย) 
กำไร (ขาดทุน) สะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร      2,695,859,287.59 2,943,236,589.00 
 บัญชีปรับสมดุล     2.7 (873,330,391.10) (1,187,502,935.77) 
สินทรัพย์สุทธิ       2,189,680,237.95 2,062,785,481.10  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย    2.4 59.6397 67.1803  
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 36,715,134.1463 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 30,705,182.7866 หน่วย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30เมษายน2557

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
พันธบัตร - 4.90% 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 4.90% 
  CB14O30A (อัตราดอกเบี้ย 0.00% ครบกำหนด 30/10/57)  100,000 98,989,410.86 
           98,989,410.86 
รวมพันธบัตร        98,989,410.86 
 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 95.10 % 
 หุ้นสามัญ - 94.68 % 
  ธนาคาร - 17.67 % 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  460,600 86,823,100.00 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  680,400 130,296,600.00 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  1,163,950 21,067,495.00 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  719,800 119,126,900.00 
           357,314,095.00 
  วัสดุก่อสร้าง - 6.37 % 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  296,900 128,854,600.00 
           128,854,600.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 2.09% 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  607,200 42,352,200.00 
           42,352,200.00 
  พาณิชย์ - 5.63 % 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  1,484,600 62,353,200.00 
   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  4,864,264 43,535,162.80 
   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  159,600 8,059,800.00 
           113,948,162.80 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 27.12 % 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  896,000 216,832,000.00 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  1,521,000 118,638,000.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2557
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  10,526,500 87,369,950.00 
   บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  4,484,200 92,374,520.00 
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  821,100 33,254,550.00 
           548,469,020.00 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 7.97 % 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  412,100 65,729,950.00 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  304,700 95,371,100.00 
           161,101,050.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 6.83 % 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  3,911,000 105,597,000.00 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  1,326,400 32,629,440.00 
           138,226,440.00 
  การแพทย์ - 3.36 % 
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  3,054,800 45,211,040.00 
   บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  232,900 22,824,200.00 
           68,035,240.00 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 1.41 % 
   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  7,457,100 28,486,122.00 
           28,486,122.00 
  บริการรับเหมาก่อสร้าง - 2.92 % 
   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  1,853,900 34,297,150.00 
   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 669,500 12,452,700.00 
   บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  323,600 12,296,800.00 
           59,046,650.00 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 11.06 % 
   บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  577,900 941,977.00 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  1,181,500 53,462,875.00 
   บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  5,628,200 20,036,392.00 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  1,676,000 29,162,400.00 


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30เมษายน2557
 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  6,595,300 65,293,470.00 
   บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  920,100 20,610,240.00 
   บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  10,462,400 34,107,424.00 
           223,614,778.00 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 2.20 % 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  110,600 21,567,000.00 
   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  1,103,700 22,846,590.00 
           44,413,590.00 
  ธุรกิจขนาดกลาง - 0.05 % 
   บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  197,263 1,065,220.20 
           1,065,220.20 
  รวมหุ้นสามัญ      1,914,927,168.00 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น - 0.42% 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 0.42% 
   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  1,319,060 8,441,984.00 
           8,441,984.00 
 รวมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น   8,441,984.00 
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   1,923,369,152.00 
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,961,207,049.51 บาท)   2,022,358,562.86 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2557
      
   บาท 
 หมายเหต ุ 2557  2556  
รายได้จากการลงทุน    2.2 
 รายได้เงินปันผลรับ     60,284,128.58 48,346,127.82 
 รายได้ดอกเบี้ย      6,747,797.69 3,280,647.98 
  รวมรายได้      67,031,926.27 51,626,775.80 
ค่าใช้จ่าย 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  6, 11 42,423,057.41 32,757,972.71 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 905,025.22 698,836.77 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  6, 11 2,715,075.70 2,096,510.30 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ    110,000.00 110,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 207,451.00 346,689.12 
  รวมค่าใช้จ่าย     46,360,609.33 36,010,008.90 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  20,671,316.94 15,616,766.90 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2.2 106,781,038.92 339,892,448.19 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน 
  ในหลักทรัพย์    2.2, 8 (374,829,657.27) 162,273,030.45 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุนในอนุพันธ์ 
  ทางการเงิน      - (380,551.00) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุนใน 
  อนุพันธ์ทางการเงิน    - 4,221,786.14 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 
   และยังไม่เกิดขึ้น   (268,048,618.35) 506,006,713.78 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (247,377,301.41) 521,623,480.68 
 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี   9 2,943,236,589.00 2,421,613,108.32 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (247,377,301.41) 521,623,480.68 
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี   2,695,859,287.59 2,943,236,589.00 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่30เมษายน2557

 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K Flexible Equity Fund) เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มีกำหนดอายุโครงการ และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 
5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท  
 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
โดยมีนโยบายลงทุนจะกระจายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ 
และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด  
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 
เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย  

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
  ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม

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

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่30เมษายน2557
 

2.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมี
สิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น  
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตร
คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี ้ 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง 

 
  สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุ  
ต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ  
90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มา
สำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงิน
ลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน  

2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
 กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี  

2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่าย
บริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
จำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว ้ 
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2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน
ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการ
จัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 
 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน  

2.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล  

2.8 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ 
 ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐาน
การบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 
1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบ

การเงินที่นำเสนอ 
 
3. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 
   บาท 
 2557 2556 
 ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม  ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม 
  พันธบัตร     98,988,151.25 98,989,410.86 - - 
  หุ้นสามัญ     1,857,970,567.41 1,914,927,168.00 1,417,886,949.38 1,853,497,127.00 
  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 4,248,330.85 8,441,984.00 - - 
  หน่วยลงทุนกองทุนรวม 
   โครงสร้างพื้นฐาน  - - 3,082,320.00 3,453,340.00 
         1,961,207,049.51 2,022,358,562.86 1,420,969,269.38 1,856,950,467.00 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน  
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 3,915.85 ล้านบาท 
และ 3,777.14 ล้านบาท ยอดขายเป็นจำนวนเงิน 3,482.64 ล้านบาท และ 3,836.87 ล้านบาท 
ตามลำดับ โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 185.13 และ 230.96 ยอดขายคิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 164.65 และ 234.61 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป ี

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 ดังนี้  
 2557 2556 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ  อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท  % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.000 1,806,856.43 0.000 26,375,439.06 
          1,806,856.43  26,375,439.06 
ประเภทออมทรัพย ์
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ออมทรัพย์พิเศษ) 1.200 102,456.65 2.200 113,975,951.72 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  1.700 90,752,820.39 1.650 6,753.50 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.375 43,790,749.66 0.625 25,952,822.58 
          134,646,026.70  139,935,527.80 
 รวม        136,452,883.13  166,310,966.86 

 
6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.875 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ  
กองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ  
กองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวัน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณ 
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7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค  
หุ้นทุนบริพัตร เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหนังสือพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร 
สำหรับส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่จ่ายจริง 
 

8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   
   บาท 
  2557  2556 
  โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี  (435,981,170.62) (273,708,140.17) 
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี  61,151,513.35 435,981,170.62 
  รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (374,829,657.27) 162,273,030.45  

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

 
9. กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด 

 กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 
ประกอบด้วย 

   บาท 
  2557  2556 
  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2543 
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  268,417,056.46 252,800,289.56 
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  2,265,659,069.79 1,925,766,621.60 
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  435,981,170.62 273,708,140.17 
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
    ทางการเงินสะสม  (26,820,707.87) (26,440,156.87) 
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอนุพันธ์ 
    ทางการเงินสะสม  - (4,221,786.14) 
  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดทั้งสิ้น  2,943,236,589.00 2,421,613,108.32 
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10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

10.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 

 
10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน
รวมทั้งกองทุนรวมมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก  
การลดลงของมูลค่าเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 กองทุนรวมมีการลงทุนในอนุพันธ์
ทางการเงิน ประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET50 Index Futures) คงเหลือจำนวน 0 สัญญา  
 กองทุนรวมมีการวางเงินประกันสำหรับการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
SET50 Index Futures กับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ตามระเบียบของการทำสัญญา ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556 กองทุนรวมมี
ยอดเงินวางเงินประกันสำหรับสัญญาตราสารอนุพันธ์จำนวนเงิน 13,078,971.16 และ 
12,900,378.58 บาท ตามลำดับซึ่งได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุล 
 

10.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

 
10.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ 
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 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 
  สินทรัพย์ทางการเงิน 
  เงินลงทุน     - 98,989,410.86 1,923,369,152.00 2,022,358,562.86 
  เงินฝากธนาคาร   134,646,026.70 - 1,806,856.43 136,452,883.13 
  ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 85,860,357.02 85,860,357.02 
  เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ - - 15,703,873.40 15,703,873.40 
  เงินวางประกันสำหรับ 
   ตราสารอนุพันธ์  13,078,971.16 - - 13,078,971.16 

 
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 
  สินทรัพย์ทางการเงิน 
  เงินลงทุน     - - 1,856,950,467.00 1,856,950,467.00 
  เงินฝากธนาคาร   139,935,527.80 - 26,375,439.06 166,310,966.86 
  ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 51,239,017.03 51,239,017.03 
  เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ - - 10,059,311.47 10,059,311.47 
  เงินวางประกันสำหรับ 
   ตราสารอนุพันธ์  12,900,378.58 - - 12,900,378.58 
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วันที่30เมษายน2557
 

10.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามา
กระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และ
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
มูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน  
 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม 
แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) 
สามารถทำได้ โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละ  
กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยง
มากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาด  
โดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถที่ขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความ
เสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่
กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวมโดยการลงทุนในอนุพันธ์
ทางการเงินประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

10.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว  

10.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหาย  
อันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือ  
ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการ
ใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด 
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 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2557 มีดังนี ้
 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 ระยะเวลา 

  สินทรัพย์ทางการเงิน 
  เงินลงทุน  1,923.37 - 98.99 - - 2,022.36 
  เงินฝากธนาคาร - 136.45 - - - 136.45 
  ลูกหนี้จากการ 
   ขายเงินลงทุน - - 85.86 - - 85.86 
  เงินปันผลและ 
   ดอกเบี้ยค้างรับ - - 15.70 - - 15.70 
  เงินวางประกันสำหรับ 
   ตราสารอนุพันธ์ - - 13.08 - - 13.08  

 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 เมษายน 2556 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 ระยะเวลา 

  สินทรัพย์ทางการเงิน 
  เงินลงทุน  1,857.00 - - - - 1,857.00 
  เงินฝากธนาคาร - 166.31 - - - 166.31 
  ลูกหนี้จากการ 
   ขายเงินลงทุน - - 51.24 - - 51.24 
  เงินปันผลและ 
   ดอกเบี้ยค้างรับ - - 10.06 - - 10.06 
  เงินวางประกันสำหรับ 
   ตราสารอนุพันธ์ - - 12.90 - - 12.90 
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11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดกองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุน
รวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย   
 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  

ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน   
 และเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็บรษิทัในเครอืของผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั  
 จดัการกองทนุ  

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :- 
    
 นโยบายการ  บาท 
 กำหนดราคา 2557  2556 
รายการในระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผลรับ   ตามการประกาศจ่าย 2,489,550.00 997,100.00 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 2,715,075.70 2,096,510.30 
  บริษัทผู้ออกตราสาร 
  ซื้อเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     121,439,333.49 98,720,059.21 
  ขายเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     64,896,124.14 167,128,243.00 
  บริษัทคู่สัญญาการซื้อขายตราสาร 
  ซื้อเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 49,945,344.74 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่กำหนดในโครงการ 42,423,057.41 32,757,972.71 
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 นโยบายการ  บาท 
 กำหนดราคา 2557  2556 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ซื้อเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     1,753,297,918.10 1,355,184,842.13 
  ขายเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     1,354,242,463.87 1,424,126,645.03 
  ค่านายหน้าในการซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.20% 5,445,629.51 5,948,069.56  
ยอดคงเหลือปลายป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญตามมูลค่ายุติธรรม  130,296,600.00 79,542,400.00 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  1,806,865.43 26,375,439.06 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  229,764.48 226,643.11 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  3,590,069.77 3,541,298.72 

 
12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 

 
13 . การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร

ข้อมูลณวันที่30เมษายน2557
 
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,173,195,823.31 98.65 
 หุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
   -ธนาคาร  357,314,095.00 16.32 
   -วัสดุก่อสร้าง 128,854,600.00 5.88 
   -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 42,352,200.00 1.93 
   -พาณิชย์  113,948,162.80 5.20 
   -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 548,469,020.00 25.05 
   -พลังงานและสาธารณูปโภค 161,101,050.00 7.36 
   -อาหารและเครื่องดื่ม 138,226,440.00 6.31 
   -การแพทย์ 68,035,240.00 3.11 
   -การท่องเที่ยวและสันทนาการ 28,486,122.00 1.30 
   -บริการรับเหมาก่อสร้าง 59,046,650.00 2.70 
   -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 223,614,778.00 10.21 
   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 44,413,590.00 2.03 
   -อื่นๆ  1,065,220.20 0.05 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
   -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8,441,984.00 0.39 
 พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 98,989,410.86 4.52 
 เงินฝาก    137,758,289.29 6.29 
 เงินวางประกันจากตราสารอนุพันธ ์ 13,078,971.16 0.60 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  16,484,414.64 0.75 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,189,680,237.95 บาท
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  98,989,410.86 4.52 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  137,758,289.29 6.29 
 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) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.  0.00 0.00 
 ที่ สน.24/2552 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอืความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ     43,869,208.08 
2.  เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     155,024.70 
3.  เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย     1,806,856.43 
4.  เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี     91,927,200.08 
5.  พันธบัตร ธ.แห่งประเทศไทย 30 ต.ค. 2557 N/A N/A 100,000,000.00 98,989,410.86 

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตร 
อิศรา พุฒตาลศรี ทรงพร สืบสายไทย 
ประเสริฐ ขนบธรรมชัย วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย พิชิต ธนภูวนนท์ 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร วีรชัย จันเป็ง 
แทน วรรณศุภ มนต์ชัย อนันตกูล 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ภารดี มุณีสิทธิ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ ธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 
 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคหุน้ทนุบรพิตัร
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤษภาคม2556ถงึวนัที่30เมษายน2557

 
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2. บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย 

 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 
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รายงานแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
   กลยุทธ์
   การลงทุน จัดเยี่ยม
 

บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

   ข้อมูลข่าวสาร 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - - 
 บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X - X 
 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด X - - X 
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด  X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  
 จำกัด (มหาชน)  X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  
 จำกัด (มหาชน)  X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 

 จำกัด (มหาชน)   X - - - 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว 135,771,370.00 บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 9. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 




