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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 - 31 ตุล�คม 2557

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

   KAsset ขอนำ�ส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร” (K Flexible Equity Fund : K-FEQ) 
เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง สัดส่วนก�รลงทุน ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2557 

 KAsset ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเร�ถือเป็นภ�รกิจ        
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้                              
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่                         
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com
         
     
  ขอแสดงคว�มนับถือ
  KAsset
        บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
                          

  

  

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข� ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  KAsset Contact Center 0 2673 3888 
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
(K Flexible Equity Fund : K-FEQ) 

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมผสมแบบไม่กำ�หนดสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน ประเภทรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 7 เมษ�ยน 2543 จำ�นวนเงินทุน   
จดทะเบียน 5,000 ล้�นบ�ท รอบระยะเวล�บัญชี 1 พฤษภ�คม ถึง 30 เมษ�ยน

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยที่จะกระจ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ตร�ส�รแห่งหนี้ และหรือเงินฝ�กรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. อย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�งตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจัดสัดส่วนก�รลงทุนให้เหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ลงทุน
ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร
บริห�รก�รลงทุน (Efffifififififi fi fi fi fiicient Portfolio Management) อย่�งไรก็ต�ม กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Notes) 

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล  : -

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)

ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย 0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน 1.00 สำ�หรับหน่วยลงทุนที่มีอ�ยุก�รถือครองน้อยกว่� 6 เดือน
  0.00 สำ�หรับหน่วยลงทุนที่มีอ�ยุก�รถือครองม�กกว่�หรือ 
   เท่�กับ 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดก�รจะใช้เกณฑ์ “เข้�ก่อน  
   ออกก่อน” ในก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร 1.875   
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.04
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน 0.12 

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก 5,000.00  บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน 5,000.00 บ�ท 
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่� 5,000.00  บ�ท  
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

 คว�มเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 21 พฤศจิก�ยน 2557

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร

 ธน�ค�รกรงุเทพ จำ�กดั (มห�ชน) ในฐ�นะผูด้แูลผลประโยชน ์ไดด้แูลก�รจดัก�รกองทุนเปดิเค 

หุ้นทุนบริพัตร ซึ่งจัดก�รโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด สำ�หรับระยะเวล�

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2557 แล้วนั้น

 ธน�ค�รฯ เห็นว่� บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�ร 

จัดก�รกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร เหม�ะสมต�มสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้      

ในโครงก�ร และภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง)
    ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 - 31 ตุล�คม 2557

 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะกระจ�ยก�รลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน ตร�ส�ร
แห่งหนี้ และหรือเงินฝ�กรวมท้ังหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่
ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. อย่�งใดอย่�งหน่ึงหรือหล�ยอย่�งต้ังแต่ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2557 สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุน
ประม�ณร้อยละ 94.93 และร้อยละ 5.07 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝ�กธน�ค�รและ
สถ�บันก�รเงิน และสินทรัพย์สภ�พคล่องอื่นๆ
 สำ�หรับก�รลงทุนในส่วนของตร�ส�รทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นขน�ดใหญ่ที่มีผลประกอบก�รดี
และมีสภ�พคล่องสูง โดย ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557 มีก�รกระจ�ยก�รลงทุนในหมวด
อุตส�หกรรมต่�งดังนี้ กลุ่มธน�ค�รมีก�รลงทุนม�กท่ีสุดร้อยละ 18.64 รองลงม�คือกลุ่ม
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รร้อยละ 18.33 กลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ร้อยละ 15.35 
กลุ่มอ�ห�รและเครื่องดื่มร้อยละ 8.58 และกลุ่มพลังง�นและส�ธ�รณูปโภคร้อยละ 7.44 ต�ม
ลำ�ดับ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�

 สำ�หรับก�รลงทุนในส่วนของตร�ส�รทุน ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557 กองทุนมีก�รลงทุน
ม�กที่สุดในกลุ่มธน�ค�รมีก�รลงทุนม�กที่สุดร้อยละ 18.64 รองลงม�คือกลุ่มเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รร้อยละ 18.33 กลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ร้อยละ 15.35 กลุ่ม
อ�ห�รและเครื่องดื่มร้อยละ 8.58 และกลุ่มพลังง�นและส�ธ�รณูปโภคร้อยละ 7.44 ต�มลำ�ดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 กองทุนมีก�รลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�รมีก�รลงทุนม�กท่ีสุดร้อยละ 25.05 รองลงม�คือกลุ่มธน�ค�รร้อยละ 16.32 
กลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ร้อยละ 10.21 กลุ่มพลังง�นและส�ธ�รณูปโภคร้อยละ 7.36 และ
กลุ่มอ�ห�รและเครื่องดื่มร้อยละ 6.31 ต�มลำ�ดับ
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
 เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2557

 ผลก�รดำ�เนินง�น  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่เริ่ม
      กองทุน

  กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 4.49% 12.22% 9.62% 63.42% 562.62%

  เกณฑ์ม�ตรฐ�น * 2.11% 7.28% 7.06% 35.37% 188.55%

  ดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์ฯ 2.61% 12.50% 8.89% 62.78% 300.72%

  

*  ค่�เฉลี่ยของดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์ฯ กับค่�เฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และ 

 อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ� 1 ปีเฉลี่ย ของธน�ค�รกรุงเทพ ธน�ค�รกสิกรไทย  และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 
    

** เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 

 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน                      

ร้อยละ

662.62 

288.55 

400.72 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

4/43 4/44 4/45 4/46 4/47 4/48 4/49 4/50 4/51 4/52 4/53 4/54 4/55 4/56 4/57

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
ดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์ฯ
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557         
    บ�ท 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม  2,041,316,974.00 
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557 เท่�กับ 1,837,776,319.75) 
เงินฝ�กธน�ค�ร  132,884,569.36 
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน 
 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์  15,102,512.35 
 ดอกเบี้ยค้�งรับ  625,608.25 
 เงินปันผลค้�งรับ  79,743.19 
 เงินว�งประกันสำ�หรับตร�ส�รอนุพันธ์  13,164,469.92 
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี  19,889.97 
รวมสินทรัพย์  2,203,193,767.04 
   หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์  47,807,498.87
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  932,089.96
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  5,454.58
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย   3,928,715.23
หนี้สินอื่น    146,956.76
รวมหนี้สิน  52,820,715.40
สินทรัพย์สุทธิ  2,150,373,051.64 
   สินทรัพย์สุทธิ 
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน   
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 32,452,675.5650 หน่วย  324,526,755.65 
   มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท
กำ�ไรสะสม 
  ยังไม่ได้จัดสรร  2,925,985,382.94 
 บัญชีปรับสมดุล  (1,100,139,086.95)
สินทรัพย์สุทธิ  2,150,373,051.64 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)  66.2618 
 (ปี 2557 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 32,452,675.5650 หน่วย)
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม     

  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   
 หุ้นส�มัญ
  ธุรกิจขน�ดกล�ง  
   บริษัท ไทย โซล่�ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด   809.50   5,868.88    0.29
  ธน�ค�ร
   บมจ.ทุนธนช�ต   558.00  19,530.00  0.96 
   บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ   539.40  106,801.20  5.23 
   บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย   2,958.65  68,936.54  3.38 
   บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย   397.10  93,715.60  4.59 
   บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์   629.70  111,771.75  5.48 
  รวมธน�ค�ร    400,755.09  19.64 
  วัสดุก่อสร้�ง  
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   215.80  97,110.00  4.76 
  พ�ณิชย์  
   บมจ. ซีพี ออลล์   1,657.10  75,398.05  3.69 
   บมจ.ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน   159.60  8,179.50  0.40 
   บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   6,459.15  60,070.07  2.94 
   บริษัท เมก้� ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�กัด   494.90  9,155.65  0.45 
  รวมพ�ณิชย์     152,803.27  7.48 
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร  
   บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น   3,821.10  45,088.96  2.21 
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น   829.60  85,863.60  4.21 
   บมจ.ส�ม�รถ คอร์ปอเรชั่น   2,495.10  82,338.30  4.03 
   บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   462.60  110,561.40  5.42 
   บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน)    708.00  27,789.00  1.36 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)    573.20  42,416.80  2.08 
  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    394,058.06  19.31 
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม     

  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 
  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค  
   บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม   1,039.80  34,833.30  1.71 
   บมจ.ปตท.   233.80  86,038.40  4.21 
   บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  266.30  39,012.95  1.91 
  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    159,884.65  7.83 
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร   1,994.30  62,321.88  3.05 
   บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์   833.00  62,058.50  3.04 
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   1,729.20  60,089.70  2.94 
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม    184,470.08  9.03 
  ก�รแพทย์
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร   3,260.40  60,317.40  2.95 
   บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์   158.00  21,014.00  1.03 
  รวมก�รแพทย์    81,331.40  3.98 
  ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร 
   บมจ.ดิ เอร�วัณ กรุ๊ป   6,342.10  29,807.87  1.46 
  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
   บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�   1,826.10  88,109.32  4.32 
   บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์   15,010.10  64,543.43  3.16 
   บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท   729.50  24,438.25  1.20 
   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์   6,128.90  62,514.78  3.06 
   บมจ.เหมร�ชพัฒน�ที่ดิน    4,635.90  22,159.60 1.09 
   บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์   1,437.60  35,796.24  1.75 
   บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 831.80  32,440.20  1.59 
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์     330,001.82  16.17 
  ขนส่งและโลจิสติกส์  
   บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย    141.40  34,218.80  1.68 
   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์   6,068.10  62,501.43  3.06 
   บริษัท ก�รบินกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)      718.80  17,970.00  0.88 
  รวมขนส่งและโลจิสติกส์    114,690.23  5.62 
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม     

  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 

  บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 
   บมจ.ช.ก�รช่�ง   828.65  22,787.79  1.12 
   บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น   1,681.20  44,131.50  2.16 
   บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น   693.50  20,284.88  0.99 
  รวมบริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    87,204.17  4.27 
  รวมหุ้นส�มัญ    2,037,985.52  99.84 
  รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    2,037,985.52  99.84 
 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน 
   พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 
    บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 
    บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์   508.62  3,331.46  0.16 
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม   
    บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   84.06  0.00  0.00
       0.00 0.00 
 รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน   3,331.46  0.16 

 รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 1,837,776,319.75 บ�ท)  2,041,316.98  100.00 
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
งบกำ�ไรข�ดทุน 

 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2557
 
                                  บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน  
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 1,270,034.27 
 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 20,252,430.22 
  รวมร�ยได้ 21,522,464.49 
ค่�ใช้จ่�ย 
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร   21,795,520.03
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 464,971.10
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 1,394,913.30
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 55,452.08
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 99,850.44
  รวมค่�ใช้จ่�ย 23,810,706.95
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 2,288,242.46

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน   
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 90,025,196.91 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 142,389,140.90 
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  232,414,337.81 
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 230,126,095.35 

กำ�ไรสะสมต้นงวด 2,695,859,287.59 
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 230,126,095.35 
กำ�ไรสะสมปล�ยงวด 2,925,985,382.94 
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557       
ร�ยละเอียดก�รลงทุน
    
 มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)
 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  2,187,991,621.57 100.02 
 หุ้นส�มัญ 
  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ 
   - ธน�ค�ร  400,755,095.00 18.64 
   - วัสดุก่อสร้�ง 97,110,000.00 4.52 
   - พ�ณิชย์  152,803,267.10 7.11 
   - เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 394,058,056.40 18.33 
   - พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 159,884,650.00 7.44 
   - อ�ห�รและเครื่องดื่ม 184,470,075.00 8.58 
   - ก�รแพทย์ 81,331,400.00 3.78 
   - ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร 29,807,870.00 1.39 
   - บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 87,204,167.50 4.06 
   - พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 330,001,827.00 15.35 
   - ขนส่งและโลจิสติกส์ 114,690,230.00 5.33 
   - ธุรกิจขน�ดกล�ง 5,868,875.00 0.27 
 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ   
  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ 
   - อ�ห�รและเครื่องดื่ม 0.00  0.00 
   - พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 3,331,461.00  0.15 
 เงินฝ�ก   133,510,177.65 6.21 
 เงินว�งประกันจ�กตร�ส�รอนุพันธ์ 13,164,469.92  0.61 
 สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (37,618,569.93) (1.75)
 มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ                                     2,150,373,051.64   บ�ท    
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน
    
 กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด % NAV
 
(ก) ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น  133,510,177.65  6.21  
  ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน  
(ค) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับที่ 0.00 0.00
 ส�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�ศสำ�นักง�น ก.ล.ต. 0.00 0.00
 ที่ สน.24/2552 
      

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก 
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

        
 ประเภท ผู้ออก วันครบ อันดับ    อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด คว�มน่�เชื่อถือ     คว�มน่�เชื่อถือ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด 
    ของตร�ส�ร   ของผู้ออก/คำ้�ประกัน
    
1. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ                 45,298,306.43 
2. เงินฝ�กธน�ค�ร ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     357,613.31 
3. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย     2,163,534.06 
4. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รยูโอบี                 85,690,723.85

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�ร                                                  

ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%       
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

สัดส่วนก�รลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 
 ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2557 

     
   

    
  
*  เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง + หุ้นทุนอื่น + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์     
 ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)
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พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 
7.44%

ขนส่งและโลจิสติกส์
5.33%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร 

18.33%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
15.35%อ�ห�รและเครื่องดื่ม 

8.58%

วัสดุก่อสร้�ง
4.52%

พ�ณิชย์
7.11%

ธน�ค�ร
18.64%

เงินสด สินทรัพย์สภ�พคล่อง และอื่นๆ*
14.72%
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2557 
 
 อันดับ  ชื่อ ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

1.  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)        2,773,110.72  53.43%

2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำ�กัด            415,520.71  8.01%

3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)            358,489.28  6.91%

4. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน)            342,625.76  6.60%

5. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด            287,303.54  5.54%

6. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด            202,822.99  3.91%

7. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด            184,478.68  3.55%

8. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด            165,602.57  3.19%

9. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด            124,858.34  2.41%

10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง            114,086.81  2.20%

 (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  

11. อื่นๆ            221,334.38  4.26%

  รวม     5,190,233.78  100.00%
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กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 

แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม
 ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2557 

 ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน ร้อยละของมูลค่�
 (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท) ทรัพย์สินสุทธิ

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 21,795.52 1.01

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 464.97 0.02

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 1,394.91 0.06

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

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

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

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

 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 155.30 0.01

รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 23,810.70 1.10

* 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�ยหลักทรัพย์

ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2557

  1. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

  2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย     

  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 
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รอบระยะเวล�บัญชี 1 พฤศจิก�ยน 2556 - 31 ตุล�คม 2557

             ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น    
 บริษัท กลยุทธ์ก�รลงทุน จัดเยี่ยม สัมมน� หุ้นจอง
  บทวิเคร�ะห์และ ชมบริษัท
  ข้อมูลข่�วส�ร  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่� จำ�กัด X - - -

บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด X - X -

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำ�กัด  X - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด X - X X

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติน�คิน จำ�กัด  X - - -

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  X X X -

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

   (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X - X -

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

  (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X - X -

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) X - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี โอเอสเค 

  (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X - - -

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

  




