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กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 พฤศจิกายน 2545 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ย  
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้
รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม  
เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะ
ไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคเอเอควติี้
ระหว่างวันที่1กันยายน2556–31สิงหาคม2557

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมาก โดยเทียบในช่วงรอบปีบัญชี
ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,294.3 จุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2556 มาปิดที่ระดับ 1,561.63 จุด 
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.67 โดยจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ต้นงวดของรอบบัญชี 
ที่ระดับ 1,601.04 จุด และ จุดต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,205.44 จุด  
 หลังจากที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับลดลงอย่างมากในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 โดย  
ปรับลดลงถึงเกือบ 10% ภายในเดือนเดียวอันเนื่องมาจากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ 
จะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจนถึง  
ระดับที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากระดับที่แข็งค่าสุดในกลางเดือนเมษายน ที่ 28.50 บาท 
นอกจากนี้ ความกังวลว่าจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และซีเรียยังส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น
อย่างมากในช่วงเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ FED ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 
ที่มีการประกาศคงนโยบาย QE ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจและมีผลให้ตลาดหุ้นปรับขึ้นทั่ว
โลก รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ความวุ่นวายทางการเมืองเริ่มกลับมาเป็นปัจจัยที่มีผล

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2556/2557 ปี 2555/2556 
 (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557) (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2556)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 6,404,810,182.64 5,070,685,314.67 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 82.5142 68.7487 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) 1,002,774,667.76 303,529,853.70 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 13.7655 4.3748 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)1) 20.02 6.80 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)1)2) 20.65 5.44  
1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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ต่อการลงทุนอีกครั้ง หลังจากสภาผู้แทนฯ มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ซึ่งนำมาสู่  
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี ดัชนีราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
และปิดที่ระดับต่ำสุดของปีที่ระดับ 1,298.71 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556  
 เดือนมกราคม 2557 ดัชนีราคาหุ้นฯ ปรับลดลงอย่างมากถึง 5.23% ในวันทำการแรกของปี
จากความเสี่ยงทางการเมืองที่การชุมนุมยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องและมียกระดับการประท้วงการประกาศปิด
กรุงเทพฯ เพื่อกดดันรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 60 วัน  
ส่งผลลบต่อการท่องเที่ยว และทำให้ต่างชาติเริ่มมีมุมมองในเชิงลบต่อประเทศไทย และเป็นผู้ขายสุทธิ
อย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนแรกของปี ในขณะที่ นักลงทุนภายในประเทศทั้งสถาบันและรายย่อย
เป็นผู้ซื้อสุทธิ ความคาดหวังถึงการเจรจา และทางออกทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ การประกาศ
การจัดการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้ง การที่ตลาดหุ้นอื่นได้มีการปรับขึ้นไปก่อน
แล้ว ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่เดือนแรกของปี นักลงทุนต่างชาติ  
เริ่มกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  
 การประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศของ คสช. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งผลลบต่อ
ภาวการณ์ลงทุนในหุ้นไทย นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิถึง 35,760 ล้านบาทในเดือนเดียว  
ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากระดับ 32.25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557 เป็นระดับ 
32.81 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 หลังจากนั้น บรรยากาศการลงทุนเริ่มดีขึ้น
จากความสงบภายในประเทศที่กลับมาอีกครั้ง การประกาศ roadmap ของการแก้ ไข ปัญหาทาง
เศรษฐกิจและทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน เช่น การจ่ายเงิน
จำนำข้าว 9.2 หมื่นล้านบาท การสนับสนุนให้ธนาคารภาครัฐปล่อยสินเชื่อ และการดำเนินนโยบาย
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง ส่งผลให้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจาก
ระดับ 1,377 จุดที่เป็นระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่มีการประกาศยึดอำนาจ สำหรับปัจจัย
ภายนอกที่สำคัญ ยังคงเป็นเรื่องการลดวงเงินการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งยังคง
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำหนดว่าจะยุติการซื้อสินทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2557 แต่จะ
ยังคง Reinvest เงินลงทุนต่อไปนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจเร็วกว่าที่คาดการณ์จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดแทน ซึ่งส่งผลต่อ
ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ โดยภาพรวม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางขาขึ้น
ตั้งแต่มีการประกาศยึดอำนาจในเดือนพฤษภาคม และปิดที่ระดับสูงสุดของปีที่ระดับ 1,561.63 จุด 
ณ สิ้นรอบปีบัญชี 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 96.94 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight) 
ได้แก่ ธนาคาร พาณิชย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ บริการรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอุตสาหกรรม
ที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานและสาธารณูปโภค 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนถือเงินสดลดลงจากรอบบัญชีปีก่อนหน้า หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ 
ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง พาณิชย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและ
เครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริการรับเหมาก่อสร้าง และปรับลดการลงทุนในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ การแพทย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.02 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.65 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.63  
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1กันยายน2556ถึงวันที่31สิงหาคม2557

 
 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 11,278,901.98 45.24% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2,320,715.84 9.31% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 1,455,579.71 5.84% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 1,342,879.65 5.39% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,216,364.09 4.88% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 997,855.78 4.00% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 996,524.86 4.00% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 971,767.22 3.90% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 782,925.77 3.14% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 708,063.80 2.84% 
 11 อื่นๆ   2,861,826.19 11.48%  
  รวม  24,933,404.89 100.00%


 

ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทนุเปดิเคเอเอควติี้กับเกณฑ์มาตรฐาน*

 
 29ส.ค. ผลการดำเนินงาน
 2557 นับย้อนหลังณวันที่29สิงหาคม2557 
   3เดือน 6เดือน 1ปี 3ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน 
 มูลค่าหน่วยลงทุน 82.5143 9.85% 16.63% 20.02% 58.82% 725.14% 
 เกณฑ์มาตรฐาน*  10.31% 17.83% 20.65% 50.56% 338.36%  
* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์  
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2557ถึงวันที่31สิงหาคม2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,259.25 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 61.79 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 1,321.04 0.02 

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กันยายน2556ถึงวันที่31สิงหาคม2557

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,410.16 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 135.13 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 2,545.29 0.04 

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

 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 
 
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ 
 
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด  
เคเอ เอควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลา  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่  

1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
จัดการกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ
และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
   
  (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดย  
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม ่
 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย  
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของ  
กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูก
ต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมย์) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
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กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้

กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้
งบดุล

ณวันที่31สิงหาคม2557
 
   บาท 
 หมายเหต ุ 2557  2556   
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  2.3, 3, 12 6,209,118,385.50 4,188,075,532.80 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 5,637,171,297.18 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เท่ากับ 4,667,964,481.22 บาท) 
เงินฝากธนาคาร     6, 12 183,748,638.17 373,429,981.65 
เงินวางประกันตามสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 5 5,509,032.00 - 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  - 500,078,065.80 
 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ  21,622,010.11 34,176,261.25 
ลูกหนี้อื่น        3,797.59 - 
รวมสินทรัพย์       6,420,001,863.37 5,095,759,841.50 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  9,279,118.30 24,744,327.19 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      328,410.48 295,418.33 
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน  5 5,509,032.00 - 
หนี้สินอื่น        75,119.95 34,781.31 
รวมหนี้สิน        15,191,680.73 25,074,526.83 
สินทรัพย์สุทธิ       6,404,810,182.64 5,070,685,314.67 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  776,206,284.15 737,567,374.27 
 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 จำนวน 77,620,628.4152 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 จำนวน 73,756,737.4272 หน่วย) 
กำไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร      4,253,305,669.81 3,250,531,002.05 
 บัญชีปรับสมดุล    2.7 1,375,298,228.68 1,082,586,938.35 
สินทรัพย์สุทธิ       6,404,810,182.64 5,070,685,314.67 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย    2.4 82.5142 68.7487  
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 77,620,628.4152 หน่วย) 
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 73,756,737.4272 หน่วย) 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31สิงหาคม2557

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และตามประเภทของอุตสาหกรรม 
    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 100.00 % 
 หุ้นสามัญ - 100.00 % 
  ธนาคาร - 19.73 % 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  1,090,800 223,614,000.00 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  1,746,700 393,007,500.00 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  5,565,500 130,789,250.00 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  1,958,600 366,258,200.00 
   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  36,580,900 111,205,936.00 
           1,224,874,886.00 
  วัสดุก่อสร้าง - 4.93 % 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  695,500 306,020,000.00 
           306,020,000.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 1.33 % 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  1,334,500 82,739,000.00 
           82,739,000.00 
  พาณิชย์ - 9.47 % 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  6,856,000 325,660,000.00 
   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  6,654,645 69,873,772.50 
   บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)  957,000 18,852,900.00 
   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  3,048,100 173,741,700.00 
           588,128,372.50 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 9.96% 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  1,301,400 271,992,600.00 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  1,336,700 91,898,125.00 
   บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  2,989,100 76,222,050.00 
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  1,115,400 44,058,300.00 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  1,232,400 134,331,600.00 
           618,502,675.00 
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    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - 3.18 % 
   บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  4,394,200 170,275,250.00 
   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  700,700 27,152,125.00 
           197,427,375.00 
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 13.11 % 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  2,243,700 369,088,650.00 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  1,385,200 444,649,200.00 
           813,737,850.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 6.28 % 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  6,794,300 200,431,850.00 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  5,378,900 189,606,225.00 
           390,038,075.00 
  การแพทย์ - 3.78 % 
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  12,016,100 234,313,950.00 
           234,313,950.00 
  ท่องเที่ยวและสันทนาการ - 2.65 % 
   บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  3,518,300 138,972,850.00 
   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  5,419,800 25,581,456.00 
           164,554,306.00 
  บริการรับเหมาก่อสร้าง - 5.48% 
   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  6,132,600 165,580,200.00 
   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 
    จำกัด (มหาชน)   5,718,600 145,824,300.00 
   บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  957,500 28,964,375.00 
           340,368,875.00 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 8.92 % 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  4,376,600 211,170,950.00 
   บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  3,185,400 13,697,220.00 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  106,600 2,313,220.00 
   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  13,461,800 * 146,733,620.00 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  484,100 16,701,450.00 
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    บาท 
  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม  
   บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  18,680,900 82,943,196.00 
   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  3,096,000 80,496,000.00 
           554,055,656.00 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 11.18 % 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  1,572,800 372,753,600.00 
   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  24,653,400 237,905,310.00 
   บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  1,769,100 48,207,975.00 
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2,334,900 35,490,480.00 
           694,357,365.00 
 รวมหุ้นสามัญ       6,209,118,385.50 
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   6,209,118,385.50 
* อยู่ภายใต้สัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 433,100 หุ้น (ดูหมายเหตุข้อ 5) 
รวมเงินลงทุน - 100 % (ราคาทุน 5,637,171,297.18 บาท)   6,209,118,385.50 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31สิงหาคม2557
 
   บาท 
 หมายเหต ุ 2557  2556 

รายได้จากการลงทุน    2.2 
 รายได้เงินปันผลรับ   12 155,443,692.43 179,739,656.70 
 รายได้ดอกเบี้ย      4,661,987.35 1,652,217.03 
 รายได้อื่น       20,535.80 - 

  รวมรายได้      160,126,215.58 181,391,873.73 
ค่าใช้จ่าย       2.2 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 2,410,162.03 2,431,423.51 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ    100,000.00 95,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 8 35,129.38 23,001.62 
  รวมค่าใช้จ่าย     2,545,291.41 2,549,425.13 
รายได้สุทธิจากการลงทุน    157,580,924.17 178,842,448.60 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.2 (206,642,293.15) 979,610,056.42 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.2, 9 1,051,836,036.74 (854,922,651.32) 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น 
   และยังไม่เกิดขึ้น   845,193,743.59 124,687,405.10 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  1,002,774,667.76 303,529,853.70 
 
กำไรสะสมต้นปี     10 3,250,531,002.05 2,947,001,148.35 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  1,002,774,667.76 303,529,853.70 
กำไรสะสมปลายปี      4,253,305,669.81 3,250,531,002.05 
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กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31สิงหาคม2557

 
1. ลักษณะของกองทุน 

 กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ (KA Equity Fund) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภท
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มีกำหนดอายุโครงการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุน  
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 10,000 
ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น  
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน  
 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบายที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด  
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของกองทุน 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 
เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย  

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
 ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม
ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ 
 กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุนโดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน  
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2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ
ในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น  
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
หุ้นทุนจดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรณีตราสารหนี้สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี้  

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 
90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน  
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับ
ตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุน
ถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน  

2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
 กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี  
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2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว้  

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

2.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวน  
ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขาย
หรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล  

2.8 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ 
 ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐาน
การบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 
1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อ  
งบการเงินที่นำเสนอ  
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3. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 
 บาท 
 2557 2556 
 ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม 
  หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน 
   หุ้นสามัญ    5,637,171,297.18 6,209,118,385.50 4,658,166,721.22 4,179,593,212.80 
   หน่วยลงทุน   - - 9,797,760.00 8,482,320.00 
         5,637,171,297.18 6,209,118,385.50 4,667,964,481.22 4,188,075,532.80 

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุน  
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวนเงิน 8,058.14 ล้านบาท 
และ 14,524.95 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวนเงิน 6,882.29 ล้านบาท และ 14,658.34 
ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญ โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 143.02 
และร้อยละ 255.42 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 122.15 และร้อยละ 257.77  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ตามลำดับ 
 

5. สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 ในปี 2557 กองทุนมีการทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่ง
โดยผู้ยืม (บริษัทหลักทรัพย์) จะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่กำหนดให้แก่ผู้ให้ยืม 
(กองทุน) เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ เท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกส่วนต่างเป็นหลัก
ประกันตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามที่ระบุไว้ ในหนังสือยืนยันการยืมและการให้ยืม  
หลักทรัพย์ และชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมในจำนวนและภายในเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ
ยืนยันการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ 
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 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 กองทุนมียอดคงเหลือของหลักทรัพย์ให้ยืม และเงินวาง
ประกันตามรายละเอียดดังนี ้

  บาท 
  จำนวนหุน้ มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่เงนิวางประกนั 
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
   ชื่อหลักทรัพย์ 
    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 433,100 4,720,790.00 5,509,032.00 


6. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ 
 2557 2556 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.00 9,289,892.27 0.00 24,755,201.16 
          9,289,892.27  24,755,201.16 
ประเภทออมทรัพย ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.375 71,916,815.88 0.625 98,232,465.88 
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ออมทรัพย์พิเศษ) 1.200 310,796.58 2.050 150,347,596.48 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  1.700 102,231,133.44 2.000 100,094,718.13 
          174,458,745.90  348,674,780.49 
 รวม        183,748,638.17  373,429,981.65 
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7. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และ 2556  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน ค่าธรรมเนียมจะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณ  
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน จะไม่เรียกเก็บจากกองทุนแต่จะเรียกเก็บจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน  
คงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรือยกเว้น  
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 
บริษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุนไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิด  
เคเอ เอควิตี้ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร  
ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่นๆ 

 
9. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
    บาท 

   2557  2556 
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี  479,888,948.42 (375,033,702.90) 
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี  571,947,088.32 (479,888,948.42) 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  1,051,836,036.74 (854,922,651.32) 
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 รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้
ขายไปแล้วในปี ซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฎอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว 

 
10. กำไรสะสมต้นปี 

 กำไรสะสมต้นปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย  
          บาท 
   2557  2556  

กำไรสะสมต้นปี เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 
 รายได้สุทธิจากการลงทุนสะสม  970,642,553.62 791,800,105.02 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  2,759,777,396.85 1,780,167,340.43 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  (479,888,948.42) 375,033,702.90 
กำไรสะสมต้นปีทั้งสิ้น   3,250,531,002.05 2,947,001,148.35 

 
11. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

11.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2  

11.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง  

11.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
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11.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และ  
มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุน  
จึงอยู่ในระดับต่ำ  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี ้ 

   บาท  
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน     - - 6,209,118,385.50 6,209,118,385.50 
เงินฝากธนาคาร   174,458,745.90 - 9,289,892.27 183,748,638.17  

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี ้

   บาท  
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
 ปรบัขึน้ลงตาม 
 ราคาตลาด 
  สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน     - - 4,188,075,532.80 4,188,075,532.80 
เงินฝากธนาคาร   348,674,780.49 - 24,755,201.16 373,429,981.65  
11.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น  
จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
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11.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 
โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ
รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  
 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม 
แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) 
สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า
ความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถที่ขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้น
พื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้  

11.7 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว  

11.8 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหาย  
อันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการ  
ใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด   
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กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้
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 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2557 มีดังนี ้

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : บาท)  
 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน 6,209,118,385.50 - - - - 6,209,118,385.50 
เงินฝากธนาคาร - 183,748,638.17 - - - 183,748,638.17 
เงินปันผลและ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ - - 21,622,010.11 - - 21,622,010.11 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 9,279,118.30 - - 9,279,118.30  

 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2556 มีดังนี ้

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : บาท)  
 ไม่มีกำหนด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน 4,188,075,532.80 - - - - 4,188,075,532.80 
เงินฝากธนาคาร - 373,429,981.65 - - - 373,429,981.65 
ลูกหนี้จากการขาย 
 เงินลงทุน - - 500,078,065.80 - - 500,078,065.80 
เงินปันผลและ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ - - 34,176,261.25 - - 34,176,261.25 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 24,744,327.19 - - 24,744,327.19 
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12. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุน
รวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย  

 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัจดัการกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุและเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็บรษิทัในเครอืของธนาคารกสกิรไทย จำกดั   
 (มหาชน)  

 กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-   
 นโยบายการ  บาท 
 กำหนดราคา 2557  2556  
รายการในระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผลรับ   ตามการประกาศจ่าย 5,773,150.00 4,715,200.00 
  บริษัทผู้ออกตราสาร 
   ซื้อเงินลงทุน   ราคาตลาด 
    หุ้นสามัญ    157,228,115.70 476,056,719.43 
   ขายเงินลงทุน   ราคาตลาด 
    หุ้นสามัญ    252,901,835.35 347,385,673.39 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ซื้อเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     3,913,254,319.65 6,148,941,178.76 
  ขายเงินลงทุน    ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ     3,041,978,262.90 5,462,571,658.26 
  ค่านายหน้าในการซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.10% - 0.20% 11,278,901.98 24,682,380.81 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  393,007,500.00 395,321,700.00 
  เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน  9,289,892.27 24,755,201.16 
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13. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่ง  
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 

 
14. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมแล้ว เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2557 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้

ข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2557
 
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 6,393,369,975.39 99.82 
หุ้นสามัญ
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ฯ 
  -ธนาคาร  1,224,874,886.00 19.12 
  -วัสดุก่อสร้าง 306,020,000.00 4.78 
  -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 82,739,000.00 1.29 
  -พาณิชย์  588,128,372.50 9.18 
  -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 618,502,675.00 9.66 
  -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 197,427,375.00 3.08 
  -พลังงานและสาธารณูปโภค 813,737,850.00 12.71 
  -อาหารและเครื่องดื่ม 390,038,075.00 6.09 
  -การแพทย์  234,313,950.00 3.66 
  -การท่องเที่ยวและสันทนาการ 164,554,306.00 2.57 
  -บริการรับเหมาก่อสร้าง 340,368,875.00 5.31 
  -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 554,055,656.00 8.65 
  -ขนส่งและโลจิสติกส์ 694,357,365.00 10.84 
เงินฝาก     184,251,589.89 2.88 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 11,440,207.25 0.18 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  6,404,810,182.64 บาท
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  184,267,378.28 2.88 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.  0.00 0.00 
 ที่ สน.24/2552 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม

    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ     72,043,348.84 
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     327,218.48 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย     9,289,892.27 
4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี     102,606,918.69  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00% 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคเอเอควิตี้ 
วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ทรงพร สืบสายไทย 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย อิศรา พุฒตาลศรี 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร พิชิต ธนภูวนนท์ 
แทน วรรณศุภ วีรชัย จันเป็ง 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ มนต์ชัย อนันตกูล 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา ภารดี มุณีสิทธิ์ 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
ฐานันดร โชลิตกุล  
 

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 
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กองทุนเปิดเคเอเอควิตี้

 

รายงานแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
   กลยุทธ์
   การลงทุน จัดเยี่ยม
 

บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

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

รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2556 - 31 สิงหาคม 2557 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 




