
รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล(K-VALUE)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1กมุภาพนัธ์2556
ถงึวนัที่31มกราคม2557

กอ
งท

ุนเ
ปิด

เค
ห

ุ้นป
ันผ

ล
(K

-V
A
LU

E)
 รายงานประจำปี

ณ 31 มกราคม 2557  



กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 (OPEN-ENDED EQUITY FUND) 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย 
วันจดทะเบียนกองทุน 27 มกราคม 2538 จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ  

 เป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต. โดยมีมูลค่า ณ วันจดทะเบียน  
 รวมทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท 

 13 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับการแก้ ไขรายการทางทะเบียนแสดง  
 ประเภทของกองทุนจากกองทุนรวมประเภท  
 ไม่ รั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เป็นประเ ภท  
 รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีเงินทุนของ  
 โครงการจำนวนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจาก  
การลงทุนระยะยาว โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้อง  
กับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการ 
ได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ภาวะสงคราม 
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็น

เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี  
 กองทุนจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้ง  
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้น



ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีซึ่งการเพิ่มขึ้น 
ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  
ที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผล
แล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น 
และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจาก
เงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคหุน้ปนัผล
ระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์2556–31มกราคม2557

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมาก โดยเทียบในช่วงรอบปีบัญชี
ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงจาก 1,474.20 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 มาปิดที่ระดับ 1,274.28 จุด 
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557 หรือลดลงร้อยละ 13.56% โดยจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ 1,643.43 จุด และ 
จุดต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,224.62 จุด 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2556 ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย  
มีประเด็นสำคัญคือการเจรจาเรื่อง Fiscal Cliff ที่สามารถตกลงยืดอายุโครงการลดภาษีของ  
ผู้มีรายได้น้อยต่อไปอีก และเลื่อนแผนการลดค่าใช้จ่ายออกไป และยังมีปัจจัยบวกจาก  
ผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่เริ่มออกมาดีกว่าคาด โดยมีปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญคือ  
การประกาศตัวเลข GDP สำหรับช่วง 4Q55 ของประเทศไทยที่ออกมาดีกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น 
18.9% YoYและการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน โดยผลออกมาตามที่เราคาดไว้ว่าจะ
คงอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคารทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1,547 จุด 
และมีปัจจัยหนุนคือเพิ่มขึ้นหลังจากที่ FITCH ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือไทยเพิ่มขึ้น 1 ขั้นเป็น 
BBB+ รวมถึงตลาดสหรัฐฯที่ได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาดทั้งตัวเลข
การสั่งซื้อสินค้าคงทน และราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นและการออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์รอบใหม่ซึ่งทำให้
เงินไหลเข้าตลาดรวมถึงการรับร่าง พรบ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท 

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
 (สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557) (สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,320,858,688.80 3,565,319,192.78 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 6.9042 7.8517 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) (396,294,419.43) 476,418,978.46 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.9475) 2.5361 
เงินปันผล ต่อหน่วย (บาท) - 0.8200 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)1) (12.43) 44.87 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)1)2) (12.80) 35.78  
1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

 ในไตรมาสสองของปี 2556 ตลาดแกว่งตัวในกรอบ โดยมีปัจจัยบวกจากการประกาศซื้อ
สินทรัพย์ของ BOJ ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากแต่ตลาดภายในประเทศชะลอตัวลงจาก
การเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวและกังวลทิศทางค่าเงินบาท โดยราคาทองปรับตัวลดลงกว่า  
200 เหรียญในช่วงสงกรานต์ ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  
มีมาตรการออกมาเพื่อสกัดการแข็งค่าของเงินบาททำให้เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงโดยลงไปอยู่ที่บริเวณ 
29.39 บาทต่อดอลลาร์และทำให้ตลาดขึ้นไปเตรียมทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงไม่ประกาศลดดอกเบี้ยเนื่องจากความกังวลว่าจะมีการเก็งกำไร  
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนเพิ่มขึ้น ช่วงสุดท้ายของรอบปีบัญชีตลาดได้รับปัจจัยบวกจาก
การที่ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps มาอยู่ที่ 0.5% รวมถึงได้ปัจจัยบวกจากตัวเลข
การส่งออกของจีน และ BoE ที่ตัดสินใจคงมาตรการซื้อสินทรัพย์ 3.75 แสนล้านปอนด์ ส่งผลให้
ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น ก่อนที่ ในสัปดาห์ต่อมาตลาดจะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ  
การประกาศผลประกอบการ 1Q56 ซึ่งออกมาค่อนข้างดี แต่นำไปสู่ท่าทีของประธานในการที่ FED 
มีความพร้อมมากขึ้นที่จะลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือ QE3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาเริ่มแข็งแกร่งเพียงพอ ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มเผชิญแรงขายในช่วงท้ายของรอบปีบัญชีใน
เดือนมิถุนายนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งเดือน ต่อจากเดือน
พฤษภาคมจากแรงขายของต่อเนื่องของนักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  
ปรับตัวดีขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นจาก 30.40 บาท/ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมาที่  
31.20 บาทในช่วงปลายเดือน ทำให้นักลงทุนทั่วโลกปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและบอนด์ลง 
เนื่องจากมองว่ามีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะมีการปรับตัวขึ้น และหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
มีการประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน และมีข้อสรุปที่จะเริ่มถอน QE ออกจากระบบภายในปีนี้  
และคาดว่าจะสิ้นสุดในปีหน้า ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างเทขายหุ้นต่อเนื่อง และหันไปถือครอง
เงินสดเพิ่มขึ้น 
 ในไตรมาสสามของปี 2556 เดือนกรกฎาคมเกิดความกังวลเรื่องการประท้วงที่อียิปต์  
เกิดความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจ  
ของสหรัฐฯ การจ้างงานดีขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการถอนมาตรการ QE ประกอบกับปัจจัย
ภายในประเทศที่หลายฝ่ายมองว่า โครงการ 2 ล้านล้านบาทอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิด  
แรงเทขาย โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลงเริ่มชัดขึ้น  
โดย IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกลงเป็น 3.1% และ ธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยลงเป็น 4.2% จากโครงการภาครัฐ  
ที่ล่าช้า โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวทำระดับต่ำสุดในวันที่ 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 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลง 



3

อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนจากเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ และตลาดหุ้นในแถบเอเชีย 
เนื่องจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง และแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดออลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และทำให้เงินทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียจะถูกถอนเงินกลับไป โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง
จนถึงระดับที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม จากระดับที่แข็งค่าสุดในกลาง
เดือนเมษายน ที่ 28.50 บาท ส่วนปัจจัยภายในที่สำคัญ คือการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
นิติบัญญัติในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทำให้มีความกังวลว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้นัก
ลงทุนต่างลดการถือครองหุ้นลง ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญคือการปรับขึ้นของราคาน้ำมันโลก 
เนื่องจาก มีความกังวลว่าจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และซีเรีย ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent 
ปรับตัวขึ้นถึง 6% ในช่วงเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นในเดือนกันยายนตัวเลขทางเศรษฐกิจส่วนใหญ ่
ออกมาดีกว่าคาดโดยในรายงาน PMI ของจีนต่อด้วยรายงาน ISM ของสหรัฐฯ ที่ตลาดอยู่ใน  
แนวโน้มขาขึ้น 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 อีกครั้งซึ่งทำให้ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ถึงแม้  
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า FED จะลด QE ลงประมาณ 1-1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ  
แต่สถานการณ์พลิกหลังจากที่ FED ประกาศคงนโยบาย QE ไว้ ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นกว่า 50 จุด
ในวันเดียว ส่งผลให้สัปดาห์นี้หุ้นขึ้นเกือบ 90 จุด หลังจากนั้นตลาดเริ่มปรับตัวลงจากทั้ง
สถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด และประเด็นลบของสหรัฐคือการประชุมสภาคองเกรส  
เพื่อพิจารณางบประมาณและการขยายเพดานหนี้โดยตลาดปิดรอบบัญชีที่ 1,383.16 จุด 
 ในไตรมาสสี่ของปี 2556 ในเดือนตุลาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น  
เดือนที่สอง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ FED คงมาตรการ QE ที่ระดับ 8.5 หมื่นล้านเหรียญ
ต่อเดือน และความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับการที่สหรัฐฯ
สามารถเพิ่มเพดานหนี้ระยะสั้นและหยุดปัญหาการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนไปได้ ในขณะที่
สถานการณ์การเมืองของไทยมีความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากสภาผู้แทนมีมติเห็นชอบร่าง   
พรบ. นิรโทษกรรม วาระ 2-3 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่ตามมาตลอดทั้งเดือน
พฤศจิกายนโดยในสัปดาห์ต่อมา กลุ่มประชาชนเริ่มรวมตัวต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับ  
“สุดซอย”ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ส.ว. ได้ลงมติคว่ำ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และทางฝ่ายรัฐบาลยืนยัน
ว่าจะไม่นำ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใดๆ เข้ามาอีก แต่การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปและมากขึ้นกดดัน  
หุ้นไทยต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิในสัปดาห์นี้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนได้ชะลอการลงทุน
เพื่อรอดูคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีว่าการแก้ ไข ส.ว. ซึ่งศาลได้ตัดสินในช่วง  
กลางสัปดาห์ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ ไม่มี โทษยุบพรรค แต่อย่างไรก็ตามจากเศรษฐกิจ  
ในต่างประเทศที่ฟื้นตัวและความเสี่ยงทางการเมืองทำให้ต่างชาติขายหุ้นออกมากว่า 9 พันล้านบาท 
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และในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเข้ายึดสถานที่
ราชการและตัดน้ำตัดไฟ แต่เนื่องจากตลาดปรับตัวลงมาอย่างมากในสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้ตลาด
ไม่กระทบมากนักและปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากอานิสงส์ของงาน SET in The City และ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการประกาศลดอัตรา  
ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%เหลือ 2.25% ในเดือนธันวาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงตลอด
ทั้งเดือน โดยปรับตัวลดลง 5.28% อยู่ที่ระดับ 1,298.71 จุด โดยมีปัจจัยทางการเมืองอันเนื่องมา
จากการประท้วงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อ และมีการยกระดับการชุมนุมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครอันนำไปสู่การยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามท่าทีของกลุ่ม  
ผู้ประท้วงทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่จะมีการเลือกตั้งตามกำหนดซึ่งอาจเกิดภาวะสุญญากาศ
ทางการเมือง ซึ่งจะทำให้ ไม่มีรัฐบาลที่สามารถดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกดดัน
บรรยากาศทางการลงทุน ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศลดขนาดการทำมาตรการ QE ลง
จำนวน 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เนื่องจากมี
สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภาวะการลงทุนเดือน มกราคม 57 แกว่งตัวใน
กรอบและปิด ณ สิ้นเดือนที่ 1,274.28 จุด ลดลง 24.43 จุด จากเดือนก่อนหน้า โดยในสัปดาห์แรก
ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตลาดหุ้นไทยเปิดต้นปีมาด้วยการลงวันเดียว -5.23% เนื่องมาจาก
ความเสี่ยงทางการเมืองที่การชุมนุมยังยืดเยื้อต่อเนื่องและมีคำขู่ของกลุ่ม กปปส. ว่าจะปิดกรุงเทพ
ในวันที่ 13 มกราคม เพื่อกดดันรัฐบาลนอกจากนี้ในวันที่ 7 มกราคม ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อกล่าวหา 
308 ส.ส. และ ส.ว. ในกรณีการโหวตแก้ ไขรัฐธรรมนูญ แต่นายกฯ รอดอีกทั้งยังมีปัจจัยลบจาก
แรงขาย LTF อีกทั้งแรงขายของต่างชาติและการลด QE ของ FED ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
แตะระดับ 33 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งการปิดถนนเกิดบริเวณแยกสำคัญต่างๆ เช่นแยกศาลาแดง  
สี่แยกปทุมวันเป็นต้น และมีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้กรุงเทพออกมาเข้าร่วม และกดดันให้
หน่วยงานรัฐบาลหยุดทำงาน แต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรงจนกระทั่งเริ่มมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บ 
36 ในอาทิตย์ที่สอง ช่วงท้ายของเดือนรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 60 วัน
ส่งผลลบต่อการท่องเที่ยว และทำให้ต่างชาติเริ่มมีมุมมองในเชิงลบต่อประเทศไทย 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 92.61 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ 
(Overweight) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อและสิ่งพิมพ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขนส่งและโลจิสติกส์ หมวด
อุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ 
กลุ่มธนาคาร พาณิชย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค บริการรับเหมาก่อสร้าง และอาหารและ
เครื่องดื่ม 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนถือเงินสดเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปีก่อนหน้า หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและ
สาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับเหมาก่อสร้าง และขนส่งและโลจิสติกส์ โดยปรับ
ลดการลงทุนในกลุ่มธนาคาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พาณิชย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ การแพทย์ และ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12.43 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานลดลงร้อยละ 12.80 ดังนั้นกองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 0.37 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2556ถึงวันที่31มกราคม2557 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4,760,412.64 46.07% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 1,072,837.36 10.38% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 879,196.09 8.51% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 550,255.68 5.33% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 548,906.75 5.31% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 529,116.80 5.12% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 371,715.01 3.60% 
 8 บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน  
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 321,243.88 3.11% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 297,791.09 2.88% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 296,818.42 2.87% 
 11 อื่นๆ 703,695.84 6.81%  
  รวม 10,331,989.56 100.00%

 

ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนเคหุ้นปันผลกับเกณฑ์มาตรฐาน*

 
 31ม.ค. ผลการดำเนินงาน
 2557 นับย้อนหลังณวันที่31มกราคม2557 
   3เดือน 6เดือน 1ปี 3ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน  
 มูลค่าหน่วยลงทุน 6.9042 -12.46% -13.93% -12.43% 45.82% 158.30% 
 เกณฑ์มาตรฐาน*  -12.41% -13.71% -12.80% 29.79% 4.90% 
 
* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ  
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2556ถึงวันที่31มกราคม2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 37,998.15 1.01 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 810.63 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,431.88 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 272.48 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 41,513.14 1.10 

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2556ถึงวันที่31มกราคม2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 77,973.13 2.01 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,663.43 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 4,990.28 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 609.09 0.02  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 85,235.93 2.20 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 
 
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค 
หุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่   
1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ
และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
   
  (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 และงบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 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  
ถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์ แต่ไม่ใชเ่พือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย  
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมณ์) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421   
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 8 เมษายน 2557 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
งบดุล

ณวันที่31มกราคม2557
 
  บาท 
 หมายเหตุ 2557 2556
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  2.3, 3 3,075,432,845.00 3,553,968,496.00 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 เท่ากับ 3,405,198,926.22 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 เท่ากับ 3,238,494,475.30 บาท) 
เงินฝากธนาคาร     5 262,087,328.73 984,489,255.38 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  - 123,124,306.83 
 ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ  115,265.39 119,757.20 
 เงินปันผลค้างรับ     3,350,860.00 1,296,632.40 
รวมสินทรัพย์      3,340,986,299.12 4,662,998,447.81 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน   7,705,446.59 681,261,436.04 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  5,189,272.78 106,308,293.58 
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนหน่วยลงทุน  23,164.41 1,069,489.13 
เจ้าหนี้จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร  - 153,956,000.00 
เงินปันผลค้างจ่าย    10 - 149,846,624.62 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    11 7,009,421.00 5,044,250.13 
หนี้สินอื่น        200,305.54 193,161.53 
รวมหนี้สิน       20,127,610.32 1,097,679,255.03 
สินทรัพย์สุทธิ      3,320,858,688.80 3,565,319,192.78 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  4,809,887,099.25 4,540,806,806.70 
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 จำนวน 480,988,709.9252 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จำนวน 454,080,680.6697 หน่วย) 
กำไร (ขาดทุน) สะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร     (1,576,626,123.85) (1,180,331,704.67) 
 บัญชีปรับสมดุล     87,597,713.40 204,844,090.75 
สินทรัพย์สุทธิ      3,320,858,688.80 3,565,319,192.78  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   2.4 6.9042 7.8517  
 (ปี 2557 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 480,988,709.9252 หน่วย) 
 (ปี 2556 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 454,080,680.6697 หน่วย) 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31มกราคม2557

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
   บาท 
  จำนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 100.00 % 
 หุ้นสามัญ - 100.00 % 
  ธุรกิจการเกษตร - 1.68 % 
   บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)  3,907,200 51,575,040.00 
          51,575,040.00 
  ธนาคาร - 11.71 % 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  674,500 115,676,750.00 
   ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  1,566,400 58,348,400.00 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  1,679,100 28,040,970.00 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  1,060,400 157,999,600.00 
          360,065,720.00 
  วัสดุก่อสร้าง - 8.23 % 
   บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน)  414,200 20,088,700.00 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  500,600 203,243,600.00 
   บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  83,700 29,713,500.00 
          253,045,800.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 4.15 % 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  1,793,848 127,811,670.00 
          127,811,670.00 
  พาณิชย์ - 4.77 % 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  3,319,500 130,290,375.00 
   บริษัท แม็ค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  1,241,100 16,382,520.00 
          146,672,895.00 
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร - 16.49 % 
   บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  1,213,800 253,684,200.00 
   บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  2,303,400 58,160,850.00 
   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  2,333,700 164,525,850.00 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  321,200 30,754,900.00 
          507,125,800.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31มกราคม2557
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
   บาท 
  จำนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม 
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - 2.71 % 
   บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  1,759,800 43,643,040.00 
   บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)  9,500,200 39,710,836.00 
          83,353,876.00 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 13.42 % 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  1,393,600 177,684,000.00 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  1,230,700 188,297,100.00 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  981,400 46,861,850.00 
          412,842,950.00 
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 5.11 % 
   บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  2,076,700 97,085,725.00 
   บริษ้ท อสมท จำกัด (มหาชน)  1,268,200 36,143,700.00 
   บริษัท วีจีไอ โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน)  2,832,544 24,076,624.00 
          157,306,049.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 3.47 % 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  1,286,200 36,656,700.00 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  1,624,300 33,785,440.00 
   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  513,200 25,018,500.00 
   บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  574,900 11,210,550.00 
          106,671,190.00 
  บริการรับเหมาก่อสร้าง - 0.89 % 
   บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  722,900 27,289,475.00 
          27,289,475.00 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 19.52 % 
   บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  31,668,300 45,285,669.00 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  1,295,700 48,588,750.00 
   บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  29,203,900 80,018,686.00 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  7,003,800 102,255,480.00 
   บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  17,014,800 146,327,280.00 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31มกราคม2557
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
   บาท 
  จำนวนหนว่ย มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  223,100 28,891,450.00 
   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  4,975,400 79,606,400.00 
   บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)  4,465,300 69,212,150.00 
          600,185,865.00 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 7.85 % 
   บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  3,331,700 106,614,400.00 
   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  16,754,300 134,872,115.00 
          241,486,515.00  
 รวมหุ้นสามัญ      3,075,432,845.00  
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   3,075,432,845.00  
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 3,405,198,926.22 บาท)   3,075,432,845.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มกราคม2557
   
  บาท 
 หมายเหต ุ 2557 2556  
รายได้จากการลงทุน   2.2 
 รายได้เงินปันผล    142,580,199.14 33,294,526.15 
 รายได้ดอกเบี้ย     1,165,671.52 411,574.85 
  รวมรายได้     143,745,870.66 33,706,101.00 
ค่าใช้จ่าย       2.2 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 6, 11 77,973,132.13 22,667,785.86 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 1,663,426.79 483,579.49 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6, 11 4,990,280.37 1,450,738.33 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   65,000.00 55,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 544,089.98 418,515.21 
  รวมค่าใช้จ่าย    85,235,929.27 25,075,618.89 
รายได้สุทธิจากการลงทุน   58,509,941.39 8,630,482.11 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2.2 190,435,741.10 203,909,805.68 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2.2, 8 (645,240,101.92) 263,878,690.67 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 
   จากเงินลงทุน    (454,804,360.82) 467,788,496.35 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (396,294,419.43) 476,418,978.46 
 
ขาดทุนสะสมต้นปี    9 (1,180,331,704.67) (1,448,564,131.82) 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (396,294,419.43) 476,418,978.46 
หัก เงินปันผลจ่าย    10 - (208,186,551.31) 
บวก ปรับปรุงเงินปันผลจ่ายปีก่อน  0.25 - 
ขาดทุนสะสมปลายปี    (1,576,626,123.85) (1,180,331,704.67) 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31มกราคม2557

 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 

 กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K Valued Stock Fund) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้  

 วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 
 ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้าน  

  หน่วยลงทุน หน่วยละ 10 บาท 
 อายุของโครงการ : ไม่กำหนด 
 นโยบายจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง  

 กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนระยะยาว 
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
ตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก 
ตราสารทางการเงินและตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น 
 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 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31มกราคม2557
 

 กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
2.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน  
มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย 
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิด ของตลาดหลักทรัพย์ 
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 ได้มาสำหรับ
ตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  

2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
 กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี โดยการหารมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี  
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
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2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร 
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว้  

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 
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3. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 
         บาท 
 2556 2555 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
หลักทรัพย์หุ้นทุน 
 หุ้นสามัญ     3,405,198,926.22 3,075,432,845.00 3,238,494,475.30 3,553,968,496.00 
 รวมเงินลงทุน    3,405,198,926.22 3,075,432,845.00 3,238,494,475.30 3,553,968,496.00 

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 และ 2556 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน  
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 2,882.55 ล้านบาท 
และจำนวนเงิน 3,807.47 ล้านบาท ตามลำดับ และยอดขายเป็นจำนวนเงิน 2,906.28 ล้านบาท 
และจำนวนเงิน 1,388.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 74.14 และ
ร้อยละ 337.15 ตามลำดับ และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 74.75 และร้อยละ 122.91 
ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 และ 2556 ดังนี้ 
 2557 2556 
 อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน 
 % บาท % บาท  
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 5,199,468.24 - 286,017,277.28 
         5,199,468.24  286,017,277.28 
ประเภทออมทรัพย ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.500 256,887,860.49 0.625 698,471,978.10 
         256,887,860.49  698,471,978.10 
 รวม       262,087,328.73  984,489,255.38 
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6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.875 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน 
เป็นฐานในการคำนวณ 
 

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเค 
หุ้นปันผล เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับส่งเอกสารต่างๆ 
หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและต้องจ่ายจริง 
 

8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
  บาท 
  2557 2556 
  โอนกลับรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
   ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันต้นปี  (315,474,020.70) (51,595,330.03) 
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
   ของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี  (329,766,081.22) 315,474,020.70 
  รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (645,240,101.92) 263,878,690.67   
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9. ขาดทุนสะสมต้นปี 

 ขาดทุนสะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 
  บาท 
  2557 2556 
  ขาดทุนสะสมต้นปี ส่วนที่ไม่สามารถแยกได้ 
   สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2542  (1,430,501,568.48) (1,430,501,568.48) 
  ขาดทุนสะสมต้นปีส่วนที่เริ่มสะสม 
   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  60,517,825.45 51,887,343.34 
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  320,048,209.67 116,138,403.99 
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  315,474,020.70 51,595,330.03 
   จ่ายเงินปันผลสะสม  (445,870,192.01) (237,683,640.70) 
  ขาดทุนสะสมต้นปีทั้งสิ้น  (1,180,331,704.67) (1,448,564,131.82) 
 
10. การจัดสรรกำไร 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดเค 
หุ้นปันผล ดังนี้ 

 
 ครั้งที่ วันที่ประชุม สำหรับระยะเวลาบัญชี จ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงินปันผล 

    บาทต่อหน่วย บาท  
 1 วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่จ่ายเงินปันผล - - 

   ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 

 2 วันที่ 31 มกราคม 2557 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่จ่ายเงินปันผล - - 

   ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
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 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดเค 
หุ้นปันผล ดังนี้  

 ครั้งที่ วันที่ประชุม สำหรับระยะเวลาบัญชี จ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงินปันผล 

    บาทต่อหน่วย บาท  
 1  วันที่ 31 กรกฏาคม 2555 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 0.49 58,339,926.69 วันที่ 15 สิงหาคม 2555 

    ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 

 2  วันที่ 31 มกราคม 2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 0.33 149,846,624.62 วันที่ 31 กุมภาพันธ์ 2555 

    ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 

 
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย  

 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัจดัการกองทนุ    
 และเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็บรษิทัในเครอืของธนาคารกสกิรไทย จำกดั   
 (มหาชน)  
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 กองทุนรวมมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-  
 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2557 2556 
รายการในระหว่างป ี
ค่าใช้จ่ายกองทุน 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 4,990,280.37 1,450,738.33 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 77,973,132.13 22,667,785.86 
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ราคาตลาด 
  รายการซื้อเงินลงทุน  1,140,341,483.65 1,554,579,747.21 
  รายการขายเงินลงทุน  1,291,183,556.80 387,033,399.35 
  ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์  4,760,412.64 4,149,724.32 
บริษัทผู้ออกตราสาร 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ราคาตลาด 
  ซื้อหุ้นสามัญ    34,750,808.17 121,786,366.62 
  ขายหุ้นสามัญ    163,276,177.93 28,915,827.09 
 
ยอดคงเหลือปลายป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  - 149,946,900.00 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  5,199,468.24 286,017,277.28 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  409,499.02 294,206.38 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  6,398,422.30 4,596,974.94 
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12. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

12.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2  

12.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน  
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง  

12.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ  

12.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และ  
มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุน  
จึงอยู่ในระดับต่ำ  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 บาท 
 อตัราดอกเบีย้ปรบั อตัราดอกเบีย้ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ขึน้ลงตามราคาตลาด คงที ่
  สินทรัพย์ทางการเงิน 
  เงินลงทุน    - - 3,075,432,845.00 3,075,432,845.00 
  เงินฝากธนาคาร   256,887,860.49 - 5,199,468.24 262,087,328.73 
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 ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 บาท 
 อตัราดอกเบีย้ปรบั อตัราดอกเบีย้ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ขึน้ลงตามราคาตลาด คงที ่
  สินทรัพย์ทางการเงิน 
   เงินลงทุน   - - 3,553,968,496.00 3,553,968,496.00 
   เงินฝากธนาคาร  698,471,978.10 - 286,017,277.28 984,489,255.38  

12.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
  กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่  
เข้ามากระทบอาจแบ่งออก ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) 
และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ 
มูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน  
 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม 
แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) 
สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมาก
กว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถที่ขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้น
พื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้  

12.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบัติตามภาระผูกพัน 
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว 
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12.7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึง
ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

12.8 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้
เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด  

 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 มกราคม 2557 มีดังนี้   

 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 

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

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน 3,075,432,845.00 - - - - 3,075,432,845.00 

เงินฝากธนาคาร - 262,087,328.73 - - - 262,087,328.73 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ - - 115,265.39 - - 115,265.39 

หนี้สินทางการเงิน 

เจ้าหนี้จากการซื้อ 

 เงินลงทุน - - 7,705,446.59 - - 7,705,446.59 

เจ้าหนี้จากการซื้อคืน 

 หน่วยลงทุน - - 5,189,272.78 - - 5,189,272.78 
 



28

กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31มกราคม2557
 

  ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 มกราคม 2556 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 

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

 ระยะเวลา  
สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน 3,553,968,496.00 - - - - 3,553,968,496.00 

เงินฝากธนาคาร - 984,489,255.38 - - - 984,489,255.38 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 123,124,306.83 - - 123,124,306.83 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ - - 119,757.20 - - 119,757.20 

ลูกหนี้เงินปันผลค้างรับ - - 1,296,632.40 - - 1,296,632.40 

หนี้สินทางการเงิน 

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - - 681,261,436.04 - - 681,261,436.04 

เจ้าหนี้จากการซื้อคืน 

 หน่วยลงทุน - - 106,308,293.58 - - 106,308,293.58 

เงินปันผลค้างจ่าย - - 149,846,624.62 - - 149,846,624.62 

 
13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมแล้วเมื่อวันที่  
8 เมษายน 2557 
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ข้อมูลณวันที่31มกราคม2557
 
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,337,635,439.12 100.51  
 หุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
   -ธุรกิจการเกษตร 51,575,040.00 1.55 
   -ธนาคาร 360,065,720.00 10.84 
   -วัสดุก่อสร้าง 253,045,800.00 7.62 
   -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 127,811,670.00 3.85 
   -พาณิชย์ 146,672,895.00 4.42 
   -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 507,125,800.00 15.27 
   -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 83,353,876.00 2.51 
   -พลังงานและสาธารณูปโภค 412,842,950.00 12.43 
   -สื่อและสิ่งพิมพ์ 157,306,049.00 4.74 
   -อาหารและเครื่องดื่ม 106,671,190.00 3.21 
   -บริการรับเหมาก่อสร้าง 27,289,475.00 0.82 
   -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 600,185,865.00 18.07 
   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 241,486,515.00 7.27 
 เงินฝาก    262,202,594.12 7.90 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (16,776,750.32) (0.51) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  3,320,858,688.80 บาท
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  262,202,594.12 7.90 
 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     257,003,125.88 
 2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย     5,199,468.24  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7
บาท/หน่วย 0.59 0.55 0.40 0.26 0.27 0.89 0.25 
วัน XD 5/9/38 12/3/39 31/7/45 31/1/46 31/7/46 2/2/47 31/1/48 
วันจ่ายเงินปันผล 28/9/38 2/4/39 29/8/45 24/2/46 28/8/46 26/2/47 28/2/48 
 
ครั้งที่ 8 9 10 11 12 13 14
บาท/หน่วย 0.11 1.23 0.60 0.21 0.67 0.24 0.40 
วัน XD 1/8/48 31/1/49 31/7/50 31/1/51 2/8/53 31/1/54 1/8/54 
วันจ่ายเงินปันผล 26/8/48 28/2/49 28/8/50 28/2/51 27/8/53 14/2/54 15/8/54 
 
ครั้งที่ 15 16 17 รวม
บาท/หน่วย 0.28 0.49 0.33 7.77 
วัน XD 31/1/55 31/7/55 31/1/56 
วันจ่ายเงินปันผล 14/2/55 14/8/55 14/2/56 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคหุ้นปันผล 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล อิศรา พุฒตาลศรี 
ประเสริฐ ขนบธรรมชัย วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต พิชิต ธนภูวนนท์ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย วีรชัย จันเป็ง 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร มนต์ชัย อนันตกูล 
แทน วรรณศุภ ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ภารดี มุณีสิทธิ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ ธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ 
ฐานันดร โชลิตกุล ธนวัฒน์ เกตวงกต 
ทรงพร สืบสายไทย ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคหุน้ปนัผล
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1กมุภาพนัธ์2556ถงึวนัที่31มกราคม2557

 
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 
 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 - - - 
 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 X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 
  จำกัด (มหาชน):   X - - - 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 มกราคม 2557 
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กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล

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. 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 8 มกราคม 2557 




