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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธันวาคม 2537 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนระยะยาวจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี ้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผล
ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุอยา่งเตม็ที ่โดยคำนงึถงึและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  

(1) วิกฤติการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ภาวะสงคราม 
(3) ราคาตลาดของหลกัทรพัยล์ดลงอยา่งรนุแรงในชว่งที่ใกลก้บัวนัสิน้รอบปบีญัช ี เปน็เหตใุห้

บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี  
 กองทนุจะลงทนุบางสว่นในเงนิฝาก ตราสารทางการเงนิ และตราสารแหง่หนี ้ รวมทัง้หลกัทรพัย ์
หรอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเนน้ลงทนุในหลกัทรพัย์
ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิรวงขา้วหุน้ทนุ
ระหว่าง1ธันวาคม2555–30พฤศจิกายน2556

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมาก โดยเทียบในช่วงรอบปีบัญชี
ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,324.04 จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มาปิดที่ระดับ 
1,371.13 จุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56% โดยจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ 
1,646.22 จุด และ จุดต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,260.08 จุด 
 ดชันตีลาดหลกัทรพัย์ในไตรมาสทีส่ี ่ของป ี2555 ปรบัตวัผนัผวนในขาขึน้ตลอดทัง้ไตรมาส จาก
แรงซือ้อยา่งตอ่เนือ่งของนกัลงทนุตา่งประเทศโดยในเดอืนธนัวาคม ดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัขึน้ตอ่
จากปลายเดอืนพฤศจกิายนจากแรงซือ้กลบัอยา่งตอ่เนือ่งของนกัลงทนุตา่งชาต ิ ตามเงนิทนุไหลกลบั
เขา้มาในตลาดหุน้อกีครัง้กอ่นชว่งสิน้ป ี เนือ่งจากนกัลงทนุมัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยทีม่ี
การเจรญิเตบิโตจากในการบรโิภคและการลงทนุภายในประเทศทีส่งู และนกัลงทนุยงัคลายความกงัวล
เกีย่วกบัตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ ยงัคงตอ้งการอดัฉดีเงนิเขา้ระบบ 
เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำต่อไปอีก ส่วนปัจจัยใน
ประเทศทีส่ำคญัคอื การประกาศการลงทนุในระบบการขนสง่ infrastructure อยา่งตอ่เนือ่งของทางรฐับาล 
และการปรบัคา่แรงขัน้ตำ่เปน็ 300 บาททัว่ประเทศในวนัที ่1 มกราคม 2556 และปรบัลดภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดาลง ทำให้นักลงทุนมั่นใจในการเศรษฐกิจและคาดว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีก  
ตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดว่าจะมีเงินไหลเข้ากองทุนหุ้นเพื่อประหยัดภาษี  
ในช่วงสิ้นปีอีก ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อจนทำระดับสูงสุดของปี 2555 ที่ 1,402.86 จุดในวันที่  
28 ธันวาคม 2555 

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2555/2556 ปี 2554/2555 

 (สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2556) (สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2555)   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 298,947,262.93 299,392,111.40 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 26.5215 24.8054 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) 21,817,767.59 78,303,407.08 
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 1.7161 5.9996 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)1) 6.92  35.81 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)1)2) 3.56  36.90  
 
1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

 ในไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2556 ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นสำคัญคือ  
การเจรจาเรื่อง Fiscal Cliff ที่สามารถตกลงยืดอายุโครงการลดภาษีของผู้มีรายได้น้อยต่อไปอีก 
และเลื่อนแผนการลดค่าใช้จ่ายออกไป และยังมีปัจจัยบวกจากผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่เริ่ม
ออกมาดีกว่าคาด โดยมีปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญคือการประกาศตัวเลข GDP สำหรับช่วง 
4Q55 ของประเทศไทยที่ออกมาดีกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น 18.9% YoYและการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงินโดยผลออกมาตามที่เราคาดไว้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคาร
ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1,547 จุด และมีปัจจัยหนุนคือเพิ่มขึ้นหลังจากที่ FITCH 
ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือไทยเพิ่มขึ้น 1 ขั้นเป็น BBB+ รวมถึงตลาดสหรัฐฯที่ได้ปัจจัยบวกจาก
ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาดทั้งตัวเลขการสั่งซื้อสินค้าคงทน และราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น
และการออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์รอบใหม่ซึ่งทำให้เงินไหลเข้าตลาดรวมถึงการรับร่าง พรบ. กู้เงิน 
2 ล้านล้านบาท 
 ในไตรมาสสองของปี 2556 ตลาดแกว่งตัวในกรอบ โดยมีปัจจัยบวกจากการประกาศซื้อ
สินทรัพย์ของ BOJ ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากแต่ตลาดภายในประเทศชะลอตัวลง  
จากการเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวและกังวลทิศทางค่าเงินบาท โดยราคาทองปรับตัวลดลงกว่า  
200 เหรียญในช่วงสงกรานต์ ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมี
มาตรการออกมาเพื่อสกัดการแข็งค่าของเงินบาททำให้เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงโดยลงไปอยู่ที่บริเวณ 
29.39 บาทต่อดอลลาร์และทำให้ตลาดขึ้นไปเตรียมทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ประกาศลดดอกเบี้ยเนื่องจากความกังวลว่าจะมีการเก็งกำไรใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนเพิ่มขึ้น ช่วงสุดท้ายของรอบปีบัญชีตลาดได้รับปัจจัยบวกจาก
การที่ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps มาอยู่ที่ 0.5% รวมถึงได้ปัจจัยบวกจากตัวเลข
การส่งออกของจีน และ BoE ที่ตัดสินใจคงมาตรการซื้อสินทรัพย์ 3.75 แสนล้านปอนด์ ส่งผลให้
ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้ กอ่นที่ในสปัดาหต์อ่มาตลาดจะเขา้สูช่ว่งสปัดาหส์ดุทา้ยของการประกาศผล
ประกอบการ 1Q56 ซึง่ออกมาคอ่นขา้งด ี แตน่ำไปสูท่า่ทขีองประธานในการที ่ FED มคีวามพรอ้มมากขึน้  
ที่จะลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือ QE3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่ม
แข็งแกร่งเพียงพอ ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มเผชิญแรงขายในช่วงท้ายของรอบปีบัญชี ในเดือนมิถุนายน
ดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่งเกอืบทัง้เดอืน ตอ่จากเดอืนพฤษภาคมจากแรงขายของ
ต่อเนื่องของนักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
เนือ่งจากตวัเลขเศรษฐกจิตา่งๆบง่ชีว้า่เศรษฐกจิของสหรฐัฯ ปรบัตวัดขีึน้ โดยคา่เงนิดอลลารป์รบัตวัขึน้
จาก 30.40 บาท/ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมาที่ 31.20 บาทในช่วงปลายเดือน ทำให้นักลงทุนทั่วโลก
ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและบอนด์ลง เนื่องจากมองว่ามีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ  
จะมีการปรับตัวขึ้น และหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน และ  
มีข้อสรุปที่จะเริ่มถอน QE ออกจากระบบภายในปีนี้ และคาดว่าจะสิ้นสุดในปีหน้า ทำให้  
นักลงทุนทั่วโลกต่างเทขายหุ้นต่อเนื่อง และหันไปถือครองเงินสดเพิ่มขึ้น 
 ในไตรมาสสามของปี 2556 เดือนกรกฎาคมเกิดความกังวลเรื่องการประท้วงที่อียิปต์เกิด
ความรนุแรงขึน้ทำใหร้าคานำ้มนัดบิในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ ในขณะทีต่วัเลขเศรษฐกจิของสหรฐัฯ 
การจ้างงานดีขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการถอนมาตรการ QE ประกอบกับปัจจัยภายใน
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ประเทศที่หลายฝ่ายมองว่า โครงการ 2 ล้านล้านบาทอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดแรงเทขาย 
โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลงเริ่มชัดขึ้นโดย IMF ได้ปรับลด
คาดการณก์ารเตบิโตของ GDP โลกลงเปน็ 3.1% และธนาคารแหง่ประเทศไทยไดป้รบัลดคาดการณ์
การเตบิโตของ GDP ไทยลงเปน็ 4.2% จากโครงการภาครฐัทีล่า่ชา้ โดยดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวั
ทำระดับต่ำสุดในวันที่ 31 กรกฎาคมที่ระดับ 1,423.14 จุด ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม
ปรบัตวัลดลง 128.84 จดุ หรอืประมาณ 9.05% มาอยูท่ี ่1,294.30 จดุ จากราคาปดิ ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 
1,423.14 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนจากเงินทุนไหลออก
จากตลาดเกิดใหม่ และตลาดหุ้นในแถบเอเชีย เนื่องจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลด
ปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เงินทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย  
จะถูกถอนเงินกลับไป โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจนถึงระดับที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม จากระดับที่แข็งค่าสุดในกลางเดือนเมษายน ที่ 28.50 บาท ส่วนปัจจัย
ภายในทีส่ำคญั คอืการเปดิประชมุสภาสมยัสามญันติบิญัญตัใินชว่งตน้เดอืนสงิหาคม ทำใหม้คีวามกงัวลวา่
จะมีความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้นักลงทุนต่างลดการถือครองหุ้นลง ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่
สำคัญคือการปรับขึ้นของราคาน้ำมันโลก เนื่องจาก มีความกังวลว่าจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ 
และซีเรีย ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นถึง 6% ในช่วงเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นใน
เดอืนกนัยายนตวัเลขทางเศรษฐกจิสว่นใหญอ่อกมาดกีวา่คาดโดยในรายงาน PMI ของจนีตอ่ดว้ยรายงาน 
ISM ของสหรัฐฯ ที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และต่อเนื่อง หลังจากที่รายงาน Non-Farm Payroll 
ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ทำให้แรงกดดันเรื่องการลดทอน QE ลดลง จากเดิมที่ตลาดคาด 
FED จะลด QE ลงมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เป็นเพียง 1 - 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เท่านั้น 
หลังจากนั้นไม่นานประเด็น QE กลายเป็น Talk of The Town อีกครั้งซึ่งทำให้ตลาดมีความ
ผนัผวนอยา่งมาก ถงึแมน้กัวเิคราะหส์ว่นใหญม่องวา่ FED จะลด QE ลงประมาณ 1 - 1.5 หมืน่ลา้น
ดอลลารฯ์ แตส่ถานการณพ์ลกิหลงัจากที ่FED ประกาศคงนโยบาย QE ไว ้ทำใหต้ลาดปรบัตวัขึน้กวา่ 
50 จุดในวันเดียว ส่งผลให้สัปดาห์นี้หุ้นขึ้นเกือบ 90 จุด หลังจากนั้นตลาดเริ่มปรับตัวลงจากทั้ง
สถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด และประเด็นลบของสหรัฐฯคือการประชุมสภาคองเกรส  
เพื่อพิจารณางบประมาณและการขยายเพดานหนี้โดยตลาดปิดรอบบัญชีที่ 1,383.16 จุด 
 ในไตรมาสสีข่องป ี 2556 ในเดอืนตลุาคมดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัขึน้ตอ่เนือ่งเปน็เดอืนทีส่อง 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ FED คงมาตรการ QE ที่ระดับ 8.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน และ
ความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับการที่สหรัฐฯสามารถเพิ่ม
เพดานหนี้ระยะสั้นและหยุดปัญหาการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนไปได้ ในขณะที่สถานการณ์
การเมืองของไทยมีความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากสภาผู้แทนมีมติเห็นชอบร่าง พรบ. นิรโทษกรรม 
วาระ 2-3 ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ของความวุน่วายทีต่ามมาตลอดทัง้เดอืนพฤศจกิายน โดยในสปัดาหต์อ่มา 
กลุ่มประชาชนเริ่มรวมตัวต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับ “สุดซอย” ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ส.ว. 
ได้ลงมติคว่ำ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และทางฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่นำ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใดๆ 
เข้ามาอีก แต่การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปและมากขึ้นกดดันหุ้นไทยต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ  
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ในสัปดาห์นี้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนได้ชะลอการลงทุนเพื่อรอดูคำตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญในกรณีว่าการแก้ ไข ส.ว. ซึ่งศาลได้ตัดสินในช่วงกลางสัปดาห์ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ  
แต่ไมม่ีโทษยบุพรรค แตอ่ยา่งไรกต็ามจากเศรษฐกจิในตา่งประเทศทีฟ่ืน้ตวัและความเสีย่งทางการเมอืง
ทำให้ต่างชาติขายหุ้นออกมากว่า 9 พันล้านบาท และในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสถานการณ์เริ่ม
รุนแรงขึ้นหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเข้ายึดสถานที่ราชการและตัดน้ำตัดไฟ แต่เนื่องจากตลาดปรับตัวลง
มาอยา่งมากในสปัดาหก์อ่นหนา้ทำใหต้ลาดไมก่ระทบมากนกัและปรบัตวัขึน้เลก็นอ้ยอาจเนือ่งมาจาก
อานสิงสข์องงาน SET in The City และ คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดส้รา้งความประหลาดใจให้
ตลาดดว้ยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%เหลือ 2.25% 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทนุมนีโยบายเนน้การลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอนัเปน็หรอืเกีย่วขอ้งกบัตราสารทนุ 
ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.32 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ โดยหมวดอตุสาหกรรมทีก่องทนุลงทนุสงูกวา่สดัสว่นของตลาดฯ (Overweight) 
ไดแ้ก ่ธรุกจิการเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สือ่และสิง่พมิพ ์พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
และขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดอตุสาหกรรมทีก่องทนุลงทนุนอ้ยกวา่สดัสว่นของตลาดฯ (Underweight) 
ไดแ้ก ่ธนาคาร วสัดกุอ่สรา้ง ปโิตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์พาณชิย ์พลงังานและสาธารณปูโภค การแพทย ์
และท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปีก่อนหน้า หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
ไดแ้ก ่ธรุกจิการเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สือ่และสิง่พมิพ ์พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
และขนสง่และโลจสิตกิส ์ และปรบัลดการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมดงัตอ่ไปนี ้ ธนาคาร วสัดกุอ่สรา้ง 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พาณิชย์ พลังงานและสาธารณูปโภค และการแพทย์ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.92 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3.36 
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ตารางเปรยีบเทยีบ
ผลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิรวงขา้วหุน้ทนุกบัเกณฑม์าตรฐาน*

 
 29พ.ย. ผลการดำเนินงาน
 2556 นับย้อนหลังณวันที่29พฤศจิกายน2556 
   3เดอืน 6เดอืน 1ปี 3ปีี ตัง้แตเ่ริม่กองทนุ 
 มูลค่าหน่วยลงทุน 26.5231 7.22% -10.70% 6.92% 41.54% 165.23% 

 เกณฑ์มาตรฐาน*  5.94% -12.22% 3.56% 38.26% 0.72%  
* ดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
** เอกสารการวดัผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ ไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงานของ  

กองทนุรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 
 

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2555ถึงวันที่30พฤศจิกายน2556 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  652,540.80  43.25% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  118,587.95  7.86% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  101,260.58  6.71% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด  87,197.53  5.78% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  84,203.30  5.58% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์  ไทยพาณิชย์ จำกัด  81,506.68  5.40% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์  ธนชาต จำกัด (มหาชน)  76,299.57  5.06% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์  ทิสโก้ จำกัด  69,133.97  4.58% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์  เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด  68,347.54  4.53% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์  ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด  62,960.63  4.17% 
 11 อื่นๆ  106,706.72  7.07%  
  รวม 1,508,745.27 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2556ถึงวันที่30พฤศจิกายน2556

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,123.63 0.99 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 66.64 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 199.91 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 32.59 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี  
 (Annual Report Expense) 22.37 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents) 27.94 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 30.46 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 12.86 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 3,516.40 1.11 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    



7

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2555ถึงวันที่30พฤศจิกายน2556

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 6,429.16 2.01 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 137.16 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 411.47 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 65.00 0.02 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี 
 (Annual Report Expense) 28.56 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Passbook & Related documents) 34.03 0.01 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 34.21 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 24.24 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 7,163.83 2.24 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
 วันที่ 12 ตุลาคม 2556 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 
 
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด
รวงข้าวหุ้นทุน ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่   
1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ
และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
   
  (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และงบกำไรขาดทุน  
และกำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน  
ที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผูบ้รหิารของกองทนุเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำและนำเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตาม
ที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏบิตัติามขอ้กำหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ ไดค้วามเชือ่มัน่
อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม ่
 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย  
ถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์ แต่ไม่ใชเ่พือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุน
เปิดรวงข้าวหุ้นทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง  
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมณ์) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421   
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบดุล

ณวันที่30พฤศจิกายน2556
 
  บาท 
 หมายเหตุ 2556 2555 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3 281,976,047.60 295,362,719.00 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เท่ากับ 261,780,260.43 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 236,614,554.66 บาท) 
เงินฝากธนาคาร    5 17,235,124.84 3,984,953.09 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  2,694,932.47 3,706,470.46 
 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ  98,242.61 133,458.18 
รวมสินทรัพย์      302,004,347.52 303,187,600.73 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน   2,286,808.51 3,180,374.04 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  140,775.46 11,998.35 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     609,078.34 584,438.62 
หนี้สินอื่น       20,422.28 18,678.32 
รวมหนี้สิน       3,057,084.59 3,795,489.33 
สินทรัพย์สุทธิ      298,947,262.93 299,392,111.40 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  112,718,778.19 120,696,140.49 
 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 11,271,877.8189 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 12,069,614.0486 หน่วย) 
กำไร (ขาดทุน) สะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร     416,602,735.56 394,784,967.97 
 บัญชีปรับสมดุล     (230,374,250.82)  (216,088,997.06) 
สินทรัพย์สุทธิ      298,947,262.93 299,392,111.40 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   2.4 26.5215 24.8054  
 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 11,271,877.8189 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 12,069,614.0486 หน่วย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่30พฤศจิกายน2556

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม  
   บาท 
  จำนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 100.00 % 
 หุ้นสามัญ - 100.00 % 
  ธุรกิจการเกษตร - 1.52% 
   บริษัท จี เอฟ พี ที จำกัด (มหาชน)  424,200 4,284,420.00 
          4,284,420.00 
  ธนาคาร - 15.96 % 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  31,600 5,940,800.00 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  76,400 12,911,600.00 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  462,975 8,611,335.00 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  74,900 11,759,300.00 
   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  2,262,300 5,791,488.00 
          45,014,523.00 
  วัสดุก่อสร้าง - 5.51 % 
   บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  39,400 15,523,600.00 
          15,523,600.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 4.28 % 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  64,100 1,499,940.00 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  138,500 10,560,625.00 
          12,060,565.00 
  พาณิชย์ - 6.59 % 
   บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)  274,800 11,198,100.00 
   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  298,508 3,194,035.60 
   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  32,300 1,760,350.00 
   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  136,100 2,436,190.00 
          18,588,675.60 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30พฤศจิกายน2556
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม  
   บาท 
  จำนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 16.98 % 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  90,100 20,542,800.00 
   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  938,900 7,370,365.00 
   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  129,100 10,005,250.00 
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  144,600 5,530,950.00 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  41,700 4,420,200.00 
          47,869,565.00 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 9.04 % 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  101,600 16,256,000.00 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  30,000 8,850,000.00 
   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  6,200 390,600.00 
          25,496,600.00 
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 3.46 % 
   บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  76,300 4,043,900.00 
   บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  480,600 5,719,140.00 
          9,763,040.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 7.29 % 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  429,600 12,243,600.00 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  248,500 6,038,550.00 
   บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  34,500 2,277,000.00 
          20,559,150.00 
  การแพทย์ - 1.09 % 
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  23,400 3,077,100.00 
          3,077,100.00 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 0.79 % 
   บริษัท เซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  61,800 2,224,800.00 
          2,224,800.00 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่30พฤศจิกายน2556
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม  
   บาท 
  จำนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 18.92 % 
   บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  183,600 2,900,880.00 
   บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  4,536,700 7,757,757.00 
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  199,300 8,619,725.00 
   บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)  101,700 1,942,470.00 
   บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  1,529,500 6,179,180.00 
   บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  203,600 3,786,960.00 
   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  940,100 9,589,020.00 
    บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  
    จำกัด (มหาชน)  196,100 3,823,950.00 
   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  240,900 3,878,490.00 
   บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  145,200 4,864,200.00 
          53,342,632.00 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 8.57 % 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  60,700 11,381,250.00 
   บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)  446,700 2,036,952.00 
   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  1,090,300 10,194,305.00 
   บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  2,200 29,040.00 
   บริษัท พรีเชียสชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  26,100 529,830.00 
          24,171,377.00 
 รวมหุ้นสามัญ      281,976,047.60 
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 261,780,260.43 บาท)   281,976,047.60 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน2556
   
  บาท 
 หมายเหต ุ 2556 2555  
รายได้จากการลงทุน   2.2 
 รายได้เงินปันผลรับ    9,436,406.84 11,850,058.75 
 รายได้ดอกเบี้ย     81,059.04 42,325.44 
  รวมรายได้     9,517,465.88 11,892,384.19 
ค่าใช้จ่าย      2.2 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 6 6,429,160.29 5,700,820.42 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 137,155.45 121,617.56 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 411,466.20 364,852.51 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   65,000.00 65,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 121,036.48 194,026.09 
  รวมค่าใช้จ่าย    7,163,818.42 6,446,316.58 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  2,353,647.46 5,446,067.61 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.2 58,016,497.30 17,057,104.66 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.2, 8 (38,552,377.17) 55,800,234.81 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ 
   ยังไม่เกิดขึ้น   19,464,120.13 72,857,339.47 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  21,817,767.59 78,303,407.08  
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี  9 394,784,967.97 316,481,560.89 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  21,817,767.59 78,303,407.08 
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี  416,602,735.56 394,784,967.97 



16

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่30พฤศจิกายน2556

 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

 กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน (The Ruang Khao Equity Class) เป็นกองทุนรวม
ตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มีกำหนดอายุของโครงการ โดยไม่มีการจ่าย
เงนิปนัผลแตจ่ะนำผลกำไรไปลงทนุตอ่เพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้แกก่องทนุ กองทนุจดทะเบยีน
เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2537 มทีนุจดทะเบยีนของโครงการรวมทัง้สิน้ 5,000 ลา้นบาท แบง่เปน็ 
500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 
 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบายที่  
จะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยใน  
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์  
ทีก่ฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด และลงทนุบางสว่นในเงนิฝาก ตราสารทางการเงนิและตราสารแหง่หนี้
รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงนิของกองทนุไดจ้ดัทำขึน้และนำเสนอตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 
เรือ่ง การบญัชสีำหรบักจิการทีด่ำเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุ และมาตรฐานการบญัชอีืน่  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย 

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
 ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม
ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ 
 กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนบันทึกในงบกำไรขาดทุน 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
วันที่30พฤศจิกายน2556

 
2.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน  
มสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 เงนิลงทนุในหลกัทรพัยแ์สดงตามมลูคา่ยตุธิรรม โดยมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน (รวมทัง้สทิธใินการจองซือ้หุน้) ถอืพืน้ฐานจากราคาปดิของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตร
คำนวณจากอตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดบัดงันี ้ 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 สำหรบัมลูคา่ยตุธิรรมของตัว๋แลกเงนิ ตัว๋เงนิคลงั หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทีม่อีายตุำ่กวา่ 
90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน  
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับ
ตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน 
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงิน
ลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
 กองทนุรวมคำนวณสนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ยลงทนุ โดยการหารมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี  

2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
 ในการจดัทำงบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิาร
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงิน  
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว้ 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
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2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุน  
ในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบใน
การจดัการกองทนุหรอืมหีนา้ทีก่ำหนดนโยบายหรอืตดัสนิใจเพือ่ใหก้องทนุบรรลวุตัถปุระสงค์  
ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 
 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน 
 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 

3. เงินลงทุน 
 เงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

         บาท 
 2556 2555 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
หลกัทรพัยห์ุน้ทนุจดทะเบยีน 
 หุน้สามญั     261,780,260.43  281,976,047.60  236,614,554.66  295,362,719.00 
 ใบสำคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้ทนุ 
  จดทะเบยีน    - - - - 
รวมเงนิลงทนุ     261,780,260.43  281,976,047.60  236,614,554.66  295,362,719.00 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน 
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 400.08 ล้านบาท และ 
130.98 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวนเงิน 432.93 ล้านบาท และ 158.23 ล้านบาท 
โดยยอดซือ้คดิเปน็อตัรารอ้ยละ 124.85 และรอ้ยละ 46.11 และยอดขายคดิเปน็อตัรารอ้ยละ 
135.10 และร้อยละ 55.71 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 ดังนี้ 
 2556 2555 
 อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน 
 % บาท % บาท  
ประเภทกระแสรายวนั 
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) 0.00  151,395.60  0.00  22,718.49 
ประเภทออมทรพัย ์
ธนาคารกรงุเทพ จำกดั (มหาชน) 0.50  16,920,930.46  0.63  3,802,836.54 
ธนาคารซติีแ้บงก ์(ออมทรพัยพ์เิศษ) 1.93  145,163.78  2.20  142,068.20 
ธนาคารยโูอบ ีจำกดั (มหาชน) 2.20  17,635.00  1.65  17,329.86 
         17,083,729.24   3,962,234.60 
  รวม      17,235,124.84   3,984,953.09 
 
6. คา่ธรรมเนยีมในการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.875 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนค์ดิในอตัรารอ้ยละ 0.040 ตอ่ปขีองมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.120 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 คา่ธรรมเนยีมขา้งตน้จะคำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุในแตล่ะวนั
เป็นฐานในการคำนวณ สำหรับวันหยุดทำการจะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของวันทำการถัดไป
เป็นฐานในการคำนวณ 
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7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิด  
รวงข้าวหุ้นทุน เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากร
และค่าจัดทำรายงาน 

 
8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
  บาท 
  2556 2555 
  โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี  (58,748,164.34) (2,947,929.53) 
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ 
   ณ วันสิ้นปี    20,195,787.17 58,748,164.34 
  รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
   เงินลงทุน    (38,552,377.17) 55,800,234.81  

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

 
9. กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด 

 กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 
ประกอบด้วย  

  บาท 
  2556 2555 
  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด ส่วนที่ไม่สามารถ 
    แยกได้สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541  (167,187,849.63) (167,187,849.63) 
  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดส่วนที่เริ่มสะสม 
   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 : 
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  48,042,309.70 42,596,242.09 
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  455,182,343.56 438,125,238.90 
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  58,748,164.34 2,947,929.53 
  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดทั้งสิ้น  394,784,967.97 316,481,560.89   
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10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

10.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2  

10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง  

10.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึง
อยู่ในระดับต่ำ 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 บาท 
 อตัราดอกเบีย้ปรบั อตัราดอกเบีย้ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ขึน้ลงตามราคาตลาด คงที ่
  สนิทรพัยท์างการเงนิ 
  เงนิลงทนุ    -  -  281,976,047.60  281,976,047.60 
  เงนิฝากธนาคาร   17,083,729.24  -  151,395.60  17,235,124.84 
        17,083,729.24  -  282,127,443.20  299,211,172.44 
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 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 บาท 
 อตัราดอกเบีย้ปรบั อตัราดอกเบีย้ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ขึน้ลงตามราคาตลาด คงที ่
  สนิทรพัยท์างการเงนิ 
  เงนิลงทนุ    -  -  295,362,719.00  295,362,719.00 
  เงนิฝากธนาคาร   3,962,234.60  -  22,718.49  3,984,953.09 
        3,962,234.60  -  295,385,437.49  299,347,672.09  

10.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทนุมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถปฎบิตัติามภาระผกูพนั
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากเงนิลงทนุและเงนิฝากธนาคาร ซึง่เปน็ไปตามธรุกจิของกองทนุ กองทนุจงึไมค่าดวา่
จะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว  

10.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 กองทนุมคีวามเสีย่งดา้นตลาดเนือ่งจากมเีงนิลงทนุในตราสารทนุ ซึง่การเปลีย่นแปลง
ของสภาวะการลงทนุในตลาดหุน้มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ โดยปจัจยัทีเ่ขา้มา
กระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และ
ความเสีย่งทีเ่กดิจากปจัจยัเฉพาะ (Specific Risk) ซึง่อาจจะทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่
มูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน 
 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม 
แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) 
สามารถทำได้โดยการกระจายนำ้หนกัการลงทนุในแตล่ะหลกัทรพัยแ์ละในแตล่ะกลุม่ธรุกจิ
ให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า
ความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) นัน้ กองทนุไมส่ามารถทีข่จดัหรอืลดลงไดเ้นือ่งจากเปน็ความเสีย่งขัน้พืน้ฐาน  
ที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้ 
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10.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้
เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด  
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 ไมม่กีำหนด เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกนิ 5 ป ี รวม 

 ระยะเวลา 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

เงนิลงทนุ 281,976,047.60  -  -  -  -  281,976,047.60 

เงนิฝากธนาคาร -  17,235,124.84  -  -  -  17,235,124.84 

ลกูหนีจ้ากการขายเงนิลงทนุ -  -  2,694,932.47  -  -  2,694,932.47 

ลกูหนีอ้ืน่ -  -  98,242.61  -  -  98,242.61 

หนีส้นิทางการเงนิ 

เจา้หนีจ้ากการซือ้เงนิลงทนุ -  -  2,286,808.51  -  -  2,286,808.51 

หนีส้นิอืน่ -  -  770,276.08  -  -  770,276.08  
  ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2555 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 ไมม่กีำหนด เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกนิ 5 ป ี รวม 

 ระยะเวลา 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

เงนิลงทนุ 295,362,719.00  -  -  -  -  295,362,719.00 

เงนิฝากธนาคาร -  3,984,953.09  -  -  -  3,984,953.09 

ลกูหนีจ้ากการขายเงนิลงทนุ -  -  3,706,470.46  -  -  3,706,470.46 

ลกูหนีอ้ืน่ -  -  133,458.18  -  -  133,458.18 

หนีส้นิทางการเงนิ 

เจา้หนีจ้ากการซือ้เงนิลงทนุ -  -  3,180,374.04  -  -  3,180,374.04 

หนีส้นิอืน่ -  -  615,115.29  -  -  615,115.29 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
วันที่30พฤศจิกายน2556

 
10.7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น  
จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

10.8 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

 
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปีกองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุน
รวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย  

 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน  
 และเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็บรษิทัในเครอืของผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั  
 จดัการกองทนุ  

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-  
 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2556 2555 
รายการระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผลรับ  ตามการประกาศจ่าย 322,450.00 257,900.00 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 411,466.20 364,852.51 
  บริษัทผู้ออกตราสาร 
   - ซื้อเงินลงทุน  ราคาตลาด 
    หุ้นสามัญ   12,006,302.70 4,196,636.34 
   - ขายเงินลงทุน  ราคาตลาด 
    หุ้นสามัญ   17,098,513.59 5,000,910.82 
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 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2556 2555 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่ระบุในโครงการ 6,429,160.29 5,700,820.42 
 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ค่านายหน้าในการซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.20% 652,540.80 195,483.66 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  12,911,600.00 18,251,200.00 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  151,395.60 22,718.49 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  32,083.25 30,630.27 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  501,300.67 478,598.24 
 
12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 

 
13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมแล้ว เมื่อวันที่  
31 มกราคม 2557 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

ข้อมูลณวันที่30พฤศจิกายน2556
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 299,263,515.05 100.11 
 หุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
   -ธุรกิจการเกษตร 4,284,420.00 1.43 
   -ธนาคาร  45,014,523.00 15.06 
   -วัสดุก่อสร้าง 15,523,600.00 5.19 
   -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 12,060,565.00 4.03 
   -พาณิชย์  18,588,675.60 6.22 
   -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 47,869,565.00 16.01   
   -พลังงานและสาธารณูปโภค 25,496,600.00 8.53 
   -สื่อและสิ่งพิมพ์ 9,763,040.00 3.27 
   -อาหารและเครื่องดื่ม 20,559,150.00 6.88 
   -การแพทย์ 3,077,100.00 1.03 
   -การท่องเที่ยวและสันทนาการ 2,224,800.00 0.74 
   -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 53,342,632.00 17.84 
   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 24,171,377.00 8.09 
 เงินฝาก    17,287,467.45 5.78 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (316,252.12) (0.11) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  298,947,262.93 บาท
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  17,287,467.45 5.78 
 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 

    อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ     16,972,630.20 
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     145,659.68 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย     151,395.60 
4. เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)     17,781.97  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม

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

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิรวงขา้วหุน้ทนุ
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1ธนัวาคม2555ถงึวนัที่30พฤศจกิายน2556

 
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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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
   กลยุทธ์
   การลงทุน จัดเยี่ยม
 

บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

   ข้อมูลข่าวสาร 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) X X - X 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X - X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X - 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 ธันวาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2556 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 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. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 4. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา กรรมการ 
 5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 




