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กองทุนเปดรวงขาวหุนทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

   KAsset ขอนำ�ส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดรวงข้�วหุ้นทุน” (The Ruang Khao Equity Class : 
RKEC) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง สัดส่วนก�รลงทุน ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุน   
ดังกล่�ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2557

 KAsset    ขอขอบคณุทีท่่�นไดม้อบคว�มไวว้�งใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั  และเร�ถอืเปน็ภ�รกจิ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้   
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 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 ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข� ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  KAsset Contact Center 0 2673 3888 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
(The Ruang Khao Equity Class : RKEC) 

(เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนเปิดเค สตร�ทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กรกฎ�คม 2557)
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตร�ส�รแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร 
วันจดทะเบียน 20 ธันว�คม 2537 จำ�นวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้�นบ�ท รอบระยะเวล�บัญชี 
1 ธันว�คม ถึง 30 พฤศจิก�ยน

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งทนุ  
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 65 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ 
ที่กฎหม�ย ก.ล.ต. กำ�หนด เว้นแต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุก�รณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดก�รได้แจ้ง
เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่�วให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ทร�บ ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รพิทักษ์
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่�งเต็มท่ี โดยคำ�นึงถึงและรักษ�ผลประโยชน์สูงสุด                 
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 (1) วิกฤติก�รท�งเศรษฐกิจที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์
 (2) ภ�วะสงคร�ม
 (3) ร�ค�ตล�ดของหลักทรัพย์ลดลงอย่�งรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้  
  บริษัทจัดก�รไม่ส�ม�รถปรับก�รลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี

 กองทุนจะลงทุนบ�งส่วนในเงินฝ�ก ตร�ส�รท�งก�รเงิน และตร�ส�รแห่งหนี้ รวมทั้ง              
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. โดยจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพ้ืนฐ�นดี มีคว�มม่ันคง และให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสมเมื่อ                
เทียบกับระดับคว�มเสี่ยง ท้ังน้ี กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พ ก�รบริห�รก�รลงทุน (Effififfiicient Portfolio Management) อย่�งไรก็ต�ม กองทุน
จะไม่ลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มีนโยบ�ยไม่จ่�ยเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย 1.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน 1.00
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร 1.875   
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ไม่เกินหรือ
 เท่�กับ 10,000 ล้�นบ�ท
 ไม่เกิน 0.125 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในส่วนที่      
 เกิน 10,000 ล้�นบ�ท
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน 0.12 

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
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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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 6 มิถุน�ยน 2557

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดรวงข้�วหุ้นทุน 

 ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลก�รจัดก�รกองทุน       
เปิดรวงข้�วหุ้นทุน ซึ่งจัดก�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด สำ�หรับระยะเวล� 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2557 แล้วนั้น

 ธน�ค�รฯ เห็นว่� บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รจัดก�ร
กองทุนเปิดรวงข้�วหุ้นทุน เหม�ะสมต�มสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ในโครงก�ร และ
ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง)
    ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557

 กองทุนมีนโยบ�ยเน้นก�รลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับ
ตร�ส�รทุน ซึ่งจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนต่�งๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภ�วก�รณ์ลงทุน
ในแต่ละช่วงเวล� โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภ�คม 2557 มีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณ
ร้อยละ 96.40 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่�สัดส่วนของ
ตล�ดฯ (Overweight) ได้แก่ เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร สื่อและสิ่งพิมพ์ บริก�รรับ
เหม�ก่อสร้�ง พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอุตส�หกรรมที่กองทุนลงทุน
น้อยกว่�สัดส่วนของตล�ดฯ (Underweight) ได้แก่ ธน�ค�ร วัสดุก่อสร้�ง พ�ณิชย์ พลังง�น
และส�ธ�รณูปโภค  อ�ห�รและเครื่องดื่ม ก�รแพทย์ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 ณ สิ้นเดือนพฤษภ�คม  2557  กองทุนถือเงินสดลดลงจ�ก ณ สิ้นเดือนพฤศจิก�ยน  2556  
หมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พ�ณิชย์ เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร    
สื่อและสิ่งพิมพ์ บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ ปรับลด
ก�รลงทุนในกลุ่ม ธุรกิจก�รเกษตร ธน�ค�ร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้�ง พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค อ�ห�รและเครื่องดื่ม ก�รแพทย์ ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 ผลการดำาเนินงาน  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่เริ่ม
      กองทุน

 กองทุนเปิดรวงข้�วหุ้นทุน 7.33% 3.49% -7.58% 37.54% 174.48%

 เกณฑ์ม�ตรฐ�น* 6.82% 3.25% -9.37% 32.68% 5.83%

 

* ดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์ฯ  
 

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

 ของกองทุนของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน 
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

ร้อยละ

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

                                 กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557        
    บ�ท 
   สินทรัพย ์  
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม  293,774,513.60
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 พฤษภ�คม 2557 เท่�กับ 283,420,665.07)
เงินฝ�กธน�ค�ร  25,290,593.63
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน
 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์  11,578,818.18
 ดอกเบี้ยค้�งรับ  47,353.31
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี  8,563.02
รวมสินทรัพย์  330,699,841.74
   หนี้สิน
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์  25,212,474.93
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  148,425.75
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  1,499.30
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย  589,455.33
หนี้สินอื่น  27,516.51
รวมหนี้สิน  25,979,371.82
สินทรัพย์สุทธิ  304,720,469.92
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 11,102,518.2199 หน่วย   111,025,182.20
  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท  
กำาไรสะสม
 ยังไม่ได้จัดสรร  426,845,181.68
 บัญชีปรับสมดุล  (233,149,893.96)
สินทรัพย์สุทธิ  304,720,469.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  27.4460
    (ปี 2557 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 11,102,518.2199 หน่วย)
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 
งบกำาไรขาดทุน 

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
         
  บ�ท
 
รายได้จากการลงทุน  
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 52,390.12
 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 5,029,198.68
  รวมร�ยได้ 5,081,588.80
ค่าใช้จ่าย
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 2,904,636.03
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 61,965.57
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 185,896.69
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 32,410.81
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 23,440.94
  รวมค่�ใช้จ่�ย 3,208,350.04
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 1,873,238.76
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 18,211,146.00
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (9,841,938.64)
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 8,369,207.36
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 10,242,446.12

กำ�ไรสะสมต้นงวด 416,602,735.56
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 10,242,446.12
กำ�ไรสะสมปล�ยงวด 426,845,181.68
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

    
  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    
  หุ้นสามัญ
  ธนาคาร 
     บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ   96.10 17,778.50 6.05
   บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย   330.90 6,254.01 2.13
   บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย   46.90 8,793.75 2.99
  รวมธนาคาร    32,826.26 11.17
  วัสดุก่อสร้าง 
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   32.00 13,376.00 4.55
  พาณิชย์    
   บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์   48.40 9,147.60   3.11
   บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์   21.97 298.74 0.10
   บมจ.แม็คกรุ๊ป     706.00 12,919.80 4.40
  รวมพาณิชย์    22,366.14 7.61
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล   1,771.00 13,990.90 4.76
   บมจ.ส�ม�รถ คอร์ปอเรชั่น   446.30 8,881.37 3.02
   บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   92.70 21,228.30 7.23
   บมจ.ไทยคม    153.60 5,990.40 2.04
   บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์     121.80 9,043.65 3.08
  รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    59,134.62 20.13
  พลังงานและสาธารณูปโภค   
   บมจ.เอสพีซีจี   247.70 6,142.96 2.09
   บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม   290.40 8,712.00 2.97
   บมจ.บ้�นปู   306.80 8,897.20 3.03
  รวมพลังงานและสาธารณูปโภค       23,752.16  8.09
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม    

  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 
   สื่อและสิ่งพิมพ์       
   บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย   261.00 3,288.60 1.12
   บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป    997.10 17,249.83 5.87
  รวมสื่อและสิ่งพิมพ์    20,538.43 6.99
  อาหารและเครื่องดื่ม  
   บมจ.นำ้�ต�ลขอนแก่น   431.70 5,914.29 2.01
   บมจ.พรีเมียร์ ม�ร์เก็ตติ้ง   640.60 6,149.76 2.09
  รวมอาหารและเครื่องดื่ม    12,064.05   4.10
  การแพทย์ 
   บมจ.โรงพย�บ�ลจุฬ�รัตน์    534.80 6,685.00 2.28
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     
   บมจ.แสนสิริ   1,665.70 3,114.86 1.06
   บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์   2,859.20 9,664.10 3.29
   บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท   191.30 4,830.32 1.64
   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์   603.40 5,852.98 1.99
   บมจ.เหมร�ชพัฒน�ที่ดิน   2,865.10 10,085.15 3.43
   บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน   205.30 3,284.80 1.12
   บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์   551.20 8,874.32 3.02
   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)     1,689.80 9,209.41 3.13
  รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    54,915.94 18.68
  ขนส่งและโลจิสติกส์  
   บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย   32.80 6,150.00 2.09
   บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์   309.40 6,435.52 2.19
   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์     1,850.80   15,639.26 5.32
   บมจ.พรีเชียสชิพปิ้ง     305.30 7,861.48 2.68
  รวมขนส่งและโลจิสติกส์    36,086.26 12.28
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

    
  อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/ มูลค่ายุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำาหนด จำานวนหน่วย(,000) (,000) เงินลงทุน 
  บริการรับเหมาก่อสร้าง   
   บมจ.ช.ก�รช่�ง     137.54 3,039.63 1.03
   บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น       134.50   2,959.00  1.01
   บมจ.ศรีร�ช�คอนสตรัคชั่น   168.70 6,031.02 2.05
  รวมบริการรับเหมาก่อสร้าง    12,029.65 4.09
  รวมหุ้นสามัญ    293,774.51 99.97
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    293,774.51 99.97

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 283,420,665.07 บ�ท)  293,774.51 100.00
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
    
รายละเอียดการลงทุน
    
 มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)
 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 319,112,460.54 104.72
 หุ้นสามัญ 
  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ 
   -ธน�ค�ร  32,826,260.00 10.77
   -วัสดุก่อสร้�ง 13,376,000.00 4.39
   -พ�ณิชย์  22,366,137.60 7.34
   -เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 59,134,620.00 19.41
   -พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 23,752,160.00 7.79
   -สื่อและสิ่งพิมพ์ 20,538,430.00 6.74
   -อ�ห�รและเครื่องดื่ม 12,064,050.00 3.96
   -ก�รแพทย์   6,685,000.00 2.19
   -บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 12,029,659.00 3.95
   -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 54,915,942.00 18.02
   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 36,086,255.00 11.84
  เงินฝาก   25,337,946.94 8.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (14,391,990.62) (4.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 304,720,469.92 บาท
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
    
 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV
 
(ก) ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น  25,337,946.94 8.32
 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 
      
      

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก 
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

        
 ประเภท ผู้ออก วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่า มูลค่าตาม
   กำาหนด ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ หน้าตั๋ว ราคาตลาด 
    ของตราสาร ของผู้ออก
    
1. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ                  24,853,787.46 
2. เงินฝ�กธน�ค�ร ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     307,158.20
3. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย     159,045.89
4. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รยูโอบี     17,955.39

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่มตราสาร                                                  

ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%       
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
     
   

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

       

�
� �

� �

�

� �

� � � � �

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 
7.79%

เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร 

19.41%

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
18.02%

พ�ณิชย์
7.34%

วัสดุก่อสร้�ง
4.39%

ธน�ค�ร
10.77%

ขนส่งและโลจิสติกส์
11.84%

สื่อและสิ่งพิมพ์
6.74%

เงินสด สินทรัพย์สภ�พคล่อง และอื่นๆ*
13.70%
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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

 

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 
 อันดับ  ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

 1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)  700,431.73  45.58%

 2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด  128,784.05  8.38%

 3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)  119,316.00  7.76%

 4. บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน)  106,877.91  6.96%

 5. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  75,889.48  4.94%

 6. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน)  64,356.50  4.19%

 7. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด 49,799.87 3.24%

 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด  48,490.92 3.16%

 9. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)   42,950.26 2.80%

 10. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  39,159.83  2.55%

 11. อื่นๆ   160,593.11  10.45%

  รวม   1,536,649.66  100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ

 
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 2,904.64 0.99

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 61.97 0.02

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 185.90 0.06

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

ค่�ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 32.41 0.01

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

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก               

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

 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี         ไม่มี

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 23.44 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 3,208.36 1.09

* 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 
 
 
 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน
 สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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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กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
   
  บริษัท กลยุทธ์ก�รลงทุน จัดเยี่ยมชม สัมมน� หุ้นจอง
    บทวิเคร�ะห์และ บริษัท
  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 -
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 - -
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่� จำ�กัด X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) X X - X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) X X X  X
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) X X  X X
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำ�กัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด X - X -
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด X - - X
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติน�คิน จำ�กัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  X X X -
  จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  X - X -
  จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) X - X -
บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)  X - - -
  จำ�กัด (มห�ชน) 

 รอบระยะเวล�บัญชี 1 มิถุน�ยน 2556 - 31 พฤษภ�คม 2557




