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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธันวาคม 2544 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว ้ หน่วยละ 10 บาท 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลัง
เกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนและตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจาก
เงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจัดสัดส่วนการลงทุน
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณล์งทนุในแตล่ะขณะ ทัง้นี ้ กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคหุน้ทนุบรพิตัรเพือ่การเลีย้งชพี
ระหว่าง1พฤศจิกายน2555–31ตุลาคม2556

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยสำหรับงวดสิ้นสุดเดือนตุลาคม2556
 ปี 2555 เศรษฐกิจไทยเร่งตัวขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 6.4 จากร้อยละ 0.1 ในปีก่อนซึ่งประสบ
อุทกภัยครั้งรุนแรงในช่วงปลายปี มีการลงทุนและการใช้จ่ายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ 
โดยไตรมาสแรกเศรษฐกิจฟื้นกลับมาขยายตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย  
แต่ไตรมาสสองและสามต้องเผชิญกับความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากปัญหาหนี้ยุโรป และ
การเปลี่ยนผู้นำในประเทศสำคัญหลายประเทศส่งผลกระทบต่ออุปสงค์จากต่างประเทศ ทำให้
โมเมนตัมเศรษฐกิจชะลอตัวลงชั่วคราวก่อนจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีเมื่อความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกฟื้นกลับคืน 
 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กลับมาขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 0.4 
จากปีก่อน หลังจากหดตัวร้อยละ 8.9 ในไตรมาสก่อนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งรุนแรง  
มีการฟื้นตัวในทุกภาคส่วนจากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน ปีก่อน จากการฟื้นตัวขึ้นจากอุปสงค์
ภายในประเทศเป็นสำคัญ ผลจากการใช้จ่ายและลงทุนในการซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหาย 
และการกลับมาดำเนินการตามปกติจากการหยุดชะงักลงชั่วคราวในภาคส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ
รนุแรงแตย่งัไมก่ลบัเขา้สูร่ะดบัปกต ิ ในขณะทีก่ารสง่ออกหดตวัลงยงัคงหดตวัตอ่เนือ่งจากไตรมาสกอ่น 
เนื่องจากปัญหาอุปทานขัดข้องในสินค้าออกรายการสำคัญ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมี

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 10,483,375,019.92 8,100,205,585.10 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 69.7600 60.1877 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) 1,337,331,021.28 1,780,370,431.30 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.5723 12.6327 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) 1) 17.43 25.58 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) 1)2) 7.72 17.55 
 
1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2) ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
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สัญญาณชะลอตัวลงกระทบการส่งออกในภูมิภาคชะลอตัวเช่นเดียวกัน ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อ
ทยอยปรบัลดลงเนือ่งจากราคาอาหารสดปรบัลดลงเรว็กวา่คาด ขณะทีร่าคานำ้มนัในประเทศปรบัขึน้
จากการทยอยเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันหลังปรับลดลงชั่วคราวตามนโยบายรัฐบาลในปีก่อน รวมทั้ง
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงมาที่ร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากระดับสูงสุดที่ร้อยละ 2.9 ในช่วงเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน แต่ยังอยู่ใกล้กรอบบนของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 3.0 อย่างไรก็ตาม 
การที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยในไตรมาส 4 ปีก่อน ส่งผลให้คณะกรรมการ
นโยบายการเงินจึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมในช่วงปลายเดือนมกราคมลงเป็น
ครั้งที่สองอีกร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้กลับมา
ขยายตัวดังเดิม หลังจากความกังวลต่อปัญหาหนี้สินยุโรปคลี่คลายลงบ้าง กระแสเงินทุนจาก  
ตา่งประเทศเริม่ทยอยไหลกลบัมาลงทนุในเอเชยีรวมทัง้ไทย ทัง้ตลาดตราสารหนีแ้ละตลาดหลกัทรพัย ์
สง่ผลใหเ้งนิบาททยอยกลบัมาแขง็คา่ขึน้ตัง้แตก่ลางเดอืนมกราคมมาปดิที ่ 30.8 บาท/ดอลลารส์หรฐั 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกจิไทยฟืน้ตวักลบัมาขยายตวัรอ้ยละ 4.4 ดขีึน้จากรอ้ยละ 0.4 ไตรมาสแรก 
จากการฟื้นตัวในวงกว้าง ทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออก และการใช้จ่ายในประเทศ  
ผลจากกำลังซื้อเพิ่มขึ้น มาตรการลดภาษีสำหรับบ้านหลังและรถคันแรก ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ย
ยงัคงทรงตวัระดบัตำ่กระตุน้ใหเ้กดิการใชจ้า่ยในสนิคา้ทีเ่กีย่วเนือ่ง อยา่งไรกต็าม การสง่ออกปรบัตวัดขีึน้ 
หลังภาคอุตสาหกรรมการผลิตฟื้นตัว แต่มีความเสี่ยงจากอุปสงค์จากประเทศคู่ค้า ผลสืบเนื่องจาก
วกิฤตหินีส้นิในยโุรปทีก่ดดนัการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลก และอาจกระทบตอ่การฟืน้ตวัของการสง่ออกไทย
ในระยะต่อไปได้หลังจากมีการฟื้นตัวภาวะอุทกภัยรุนแรง ขณะที่แรงกดดันด้านราคาสินค้าลดลง
ผลจากมาตรการดูแลราคาสินค้าของทางการ ราคาอาหารลดลงหลังผลผลิตกลับสู่ภาวะปกติ และ
การชะลอการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน พิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อฟื้นฐานล่าสุดปรับลดลงจาก
ร้อยละ 2.7 ในไตรมาสแรก มาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในไตรมาสอง ลดลงมาอยู่ ในช่วงกลางของ  
เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 0.5-3.0 ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบาย
การเงนิมคีวามยดืหยุน่ในการดำเนนินโยบายการเงนิเพือ่ชว่ยสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิไดอ้กี 
หากเศรษฐกจิชะลอตวักวา่คาดการณ์ไดอ้กี อนึ่ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนนักลงทุนต่างชาต ิ 
ขายทำกำไรหุน้ไทยบางสว่นจากทีซ่ือ้สะสมมามากตัง้แตต่น้ป ี ขายทำกำไรจากความกงัวลปญัหาหนีย้โุรป 
เชน่เดยีวกบัภมูภิาคทำให ้เงนิบาทออ่นคา่ลงมาปดิที ่31.7 บาท/ดอลลารส์หรฐั ณ สิน้เดอืนมถินุายน 
 ไตรมาสสาม เศรษฐกจิไทยยงัคงขยายตวัตอ่เนือ่งแตช่ะลอตวัลงเหลอืรอ้ยละ 3.0 จากรอ้ยละ 4.4 
ไตรมาสสอง มีการขยายตัวของการลงทุนและการใช้จ่ายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ  
ด้วยแรงหนุนจากมาตรการเพิ่มรายได้และลดหย่อนภาษีเพื่อซื้อบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้ขยายตัวต่อเนื่องหลังการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยผ่านพ้นไป  
ในขณะทีก่ารสง่ออกและการผลติสนิคา้อตุสาหกรรมยงัคงหดตวั สาเหตจุากความกงัวลตอ่การฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาหนี้สินในยุโรปและมาตรการการคลังของสหรัฐที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจที่
จะหมดอายุลงสิ้นปีนี้ ส่งผลให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายและลงทุน ซึ่งยังรอการตัดสินใจหลัง  
การเลือกตั้งประธานาธิบดีช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
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ของภูมิภาคเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ต่างทยอยผ่อนคลายนโยบาย  
การเงินการคลังในประเทศลงบ้างเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภายนอกแต่ไม่มากเท่าช่วงปี 2551 
เนื่องจากความกังวลต่อเสถียรภาพภายใน อาทิ แรงกดดันเงินเฟ้อ ภาวะฟองสบู่ เป็นต้น อนึ่ง  
แรงกดดนัดา้นราคาสนิคา้ในประเทศผอ่นคลายลง เปน็ผลจากมาตรการดแูลราคาสนิคา้ของทางการ 
และราคาอาหารลดลงหลังผลผลิตกลับสู่ภาวะปกติ แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 40 
ทั่วประเทศมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ก็ตาม พิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อฟื้นฐานได้ปรับลดลง
จากร้อยละ 2.7 ในไตรมาสแรก มาอยู่ที่ร้อยละ 1.84 ในไตรมาสสาม ลดลงมาอยู่ในช่วงกลางของ  
เป้าหมายเงินเฟ้อของ คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ร้อยละ 0.5 - 3.0 ส่งผลให้ คณะกรรมการ
นโยบายการเงินมีความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกจิเพิม่เตมิไดอ้กี หากเศรษฐกจิมกีารชะลอตวัลงกวา่คาดการณ์ไดอ้กี อนึง่ ในไตรมาสสาม
เงนิทนุตา่งชาตยิงัคงไหลเขา้มาลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุของไทยรวมเกอืบ 1 แสนลา้นบาท 
ทำให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ 30.76 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
 ไตรมาสสี่ เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.9 จากปีก่อน เร่งตัวขึ้นมากจากร้อยละ 3.1 
ในไตรมาสกอ่น ทา่มกลางความเชือ่มัน่ตอ่การฟืน้ตวัเศรษฐกจิโลกปรบัตวัดขีึน้หลงัผา่นชว่งรอยตอ่ของ
การเปลี่ยนผู้นำในสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลของฐานต่ำปีก่อนซึ่ง
ประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในไตรมาส 4 ปีก่อน มีการลงทุนและการใช้จ่าย  
ในประเทศเปน็ตวัขบัเคลือ่นสำคญัดว้ยแรงหนนุจากมาตรการภาครฐัเขา้มาชว่ยเรง่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
แม้ว่ามูลค่าส่งออกจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 18 จากปีก่อนหลังจากหดตัวไนไตรมาสก่อนแต่ก็ยัง
ไมถ่อืวา่เปน็การฟืน้ตวัแลว้ เนือ่งจากฐานตำ่ปกีอ่นเปน็สำคญั ขณะทีก่ารสง่ออกของประเทศในภมูภิาค
ยงัคงไรท้ศิทาง ขณะที่ในชว่งกลางเดอืนตลุาคมคณะกรรมการนโยบายการเงนิมกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายลงรอ้ยละ 0.25 ในชว่งกลางเดอืนตลุาคม มาทีร่อ้ยละ 2.75 เนือ่งจากความเสีย่งของการเตบิโต
เศรษฐกิจโลกมีเพิ่มขึ้น ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาด หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยมา 9 เดือน 
ซึ่งเป็นการปรับลดดอกเบี้ยสอดคล้องกับหลายประเทศในภูมิภาค อาทิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ บราซิล 
และออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้น ก่อนจะกลับมาตรึง
อตัราดอกเบีย้ดงัเดมิในการประชมุชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน ภายหลงัความเสีย่งภายนอกดผูอ่นคลาย
ลงทั้งการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และการเปลี่ยนผู้นำในจีนส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกทยอย
ปรบัตวัดขีึน้ ขณะทีย่งัมคีวามเสีย่งหนา้ผาทางการคลงัของสหรฐัรอการตดัสนิใจชว่งสิน้ป ี แตเ่งนิทนุ
จากต่างประเทศเริ่มกลับไหลมาบางส่วนทำให้เงินบาทยังคงขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ 30.59 
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
 ปี 2556 ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องแต่อัตราชะลอลงเหลือร้อยละ 5.4  
กลับสู่การขยายตัวระดับปกติ หลังจากขยายตัวร้อยละ 18.9 ไตรมาส 4 ปีก่อน เนื่องจากผลของ
ฐานต่ำปีก่อนเริ่มหมดไป โดยแรงส่งของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
แต่ชะลอลงเนื่องจากมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสิ้นสุดลง อาทิ รถคันแรก 
บา้นหลงัแรก เปน็ตน้ ทา่มกลางเศรษฐกจิโลกทีย่งัคงมกีารฟืน้ตวัอยา่งเปราะบาง สง่ผลใหก้ารสง่ออก
ไตรมาสแรกขยายตัวไม่สูงนักเพียงร้อยละ 4.6 สอดคล้องกับภูมิภาค ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคง
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ขยายตัวดีต่อเนื่องสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 
1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงไตรมาสแรก นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกยังมีเงินทุนไหลเข้า
สุทธิสูงกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาลงทุนในตลาดการเงินและเงินกู้ต่างประเทศ ส่งผลให้
เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมมาปิดที่ 29.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม อนึ่ง ทางด้านนโยบายการเงินหลังจากความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลงจากความเสี่ยงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าคลี่คลายลง พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงอยู่ใน  
กรอบเป้าหมายส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.75 
ในการประชุมในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน 
 ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอลงจากร้อยละ 5.4 ในไตรมาสแรก 
ชะลอลงทัง้อปุสงค์ในประเทศและตา่งประเทศ โดยแรงสง่จากการใชจ้า่ยในประเทศเริม่ออ่นแรงลง
ส่วนหนึ่งเพราะครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยหมดลง ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
ผลสืบเนื่องของเงินบาทในช่วงเดือนเมษายนแข็งค่าสุดในรอบ 17 ปี และยังแข็งค่ากว่าภูมิภาค  
สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกของไทยใหก้ลบัมาหดตวัลงอกีครัง้ในชว่งเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสสองขาดดุล 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้เงินบาททยอยอ่อนค่าลง  
เมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณ
เตอืนถงึแผนการปรบัลดการอดัฉดีสภาพคลอ่งเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิหลงัเศรษฐกจิสหรฐัฯ เริม่ฟืน้ตวั 
ทำให้กระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนทิศทางจากเงินทุนไหลเข้าเป็นไหลออก
แทนเช่นเดียวกับภูมิภาค โดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรและหุ้นของไทยเช่น
เดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ เพื่อไปถือดอลลาร์กันมากขึ้น เงินบาทจึงทยอยอ่อนค่าลงจาก 29.29 
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม มาที่ 31.0 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
อนึ่ง จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจล่าช้ากว่าคาด หลังเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในช่วงก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรงลง เนื่องจากความพยายามปฏิรูป
เศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่จีน ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงร้อยละ 0.25 ไปที่ร้อยละ 2.5 ในการประชุมช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมเพื่อประคอง  
การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศให้ต่อเนื่องภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้ออยู่ภายในกรอบเป้าหมาย
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
 ไตรมาสสาม เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากเร่งขึ้นร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน แต่เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดยีวกนัของปกีอ่นจะขยายตวัรอ้ยละ 2.7 ชะลอลงจากรอ้ยละ 2.9 ในไตรมาสสอง เนือ่งจาก  
ผลของฐานปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกสุทธิที่เร่งตัวขึ้น 
และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดีต่อเนื่องกว่าร้อยละ 20 ช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนแรงหลังมีการเร่งตัวขึ้น
มากในปีก่อนหน้าจากผลของนโยบายกระตุ้นของภาครัฐและการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย  
จนส่งผลให้ภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความระมัดระวังทั้งการใช้จ่ายของครัวเรือนและ
การขยายสินเชื่อของภาคธนาคาร ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายระดบัตำ่ตอ่เนือ่งทีร่อ้ยละ 2.5 ในการประชมุเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม แมว้า่ ดลุบญัชเีดนิสะพดั
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เดอืนสงิหาคมกลบัมาเกนิดลุครัง้แรกในรอบ 5 เดอืน จะชว่ยคลายความกงัวลของนกัลงทนุตา่งชาติ
ลงได้บ้าง แต่กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างผันผวนมากในไตรมาสนี้ โดยมีเงินทุนเคลื่อนย้าย
เปลี่ยนเป็นไหลออกจากตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนไทยรวม 8.5 หมื่นล้านในเดือนสิงหาคม 
เนือ่งจากความกงัวลตอ่การทยอยปรบัลดการอดัฉดีสภาพคลอ่งเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิของสหรฐัฯ (QE) 
หลังมีกระแสคาดการณ์ว่าจะเริ่มทยอยปรับลดตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป แต่ในเดือนกันยายน
ความกงัวลดงักลา่วคลีค่ลายลง ทำใหม้เีงนิทนุตา่งประเทศมกีารไหลกลบัมาใหมร่วม 1.06 แสนลา้นบาท 
ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ากลับมาปิดที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
 เดือนตุลาคม เครื่องชี้เศรษฐกิจเริ่มทรงตัวได้บ้าง แต่เทียบปีก่อนยังคงอ่อนแรงลงทั้งอุปสงค์
ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นผลจากภาระ  
หนี้ครัวเรือนเร่งตัวขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่หดตัว 
เพราะเทียบกับฐานในปีก่อนที่สูงมากจากผลของนโยบายรถคันแรกที่มีการเร่งส่งมอบค่อนข้างมาก 
ขณะที่การส่งออกมีการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้นและบางบางสินค้าเช่น  
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เป็นต้น เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมา
เกินดุลกว่า 370 ล้านเหรียญสหรัฐจากที่ขาดดุลในเดือนก่อน นอกจากนี้ในเดือนนี้ยังคงมีเงินทุน
ไหลเขา้ตลาดพนัธบตัรและหุน้ตอ่เนือ่งจากเดอืนกอ่นอกี 4.5 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐั สง่ผลใหเ้งนิบาท
แขง็คา่ขึน้เลก็นอ้ยมาปดิที ่31.1 บาท/ดอลลารส์หรฐั ณ สิน้เดอืนตลุาคม และคณะกรรมการนโยบายการเงนิ
ยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายระดบัตำ่นีต้อ่ไปเพือ่สนบัสนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิและรองรบัความผนัผวน
กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายในระยะข้างหน้า 
 
ตลาดเงิน
 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในหลายๆ ประเทศ รวมถึงปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซน
ทีย่งัไมม่ทีา่ทจีะคลีค่ลายในระยะเวลาสัน้ แตเ่ศรษฐกจิไทยในชว่งครึง่แรกของป ี2555 สามารถฟืน้ตวั
ได้เร็วจากที่ประสบอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ประกอบกับคาดการณ์เงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นจาก
นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ในการประชุมวันที่ 21 มีนาคม / 2 พฤษภาคม / 
13 มิถุนายน / 25 กรกฏาคม และ 5 กันยายน 2555 อย่างไรก็ตามในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.75 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากจากระดับ 31.40-32.00 บาทต่อดอลลาร์ใน  
ชว่งกลางป ีมาเปน็ 30.60 - 30.80 บาทตอ่ดอลลาร ์ในสปัดาหท์ีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ 
นอกจากนีย้งัมกีระแสการเมอืงกดดนัใหล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายอยา่งตอ่เนือ่งอกีดว้ย ในการประชมุ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิครัง้สดุทา้ยของป ี2555 ณ วนัที ่ 28 พฤศจกิายน ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลง
อตัราดอกเบีย้นโยบายใดๆ จงึทำใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบาย ณ สิน้ป ี2555 เทา่กบัรอ้ยละ 2.75 ตอ่ปี 
เศรษฐกิจไทยตอนต้นปี 2556 มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดี เพราะมีแรงส่งต่อเนื่องจากปี 2555 
ซึ่งเศรษฐกิจโตถึงร้อยละ 6.5 คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ระดับเดิมในการประชุมวันที่ 9 มกราคม/ 20 กุมภาพันธ์/ และ 3 เมษายน 2556 อย่างไรก็ตาม
การแขง็คา่ของคา่เงนิบาทไดก้ลบัมาเปน็ประเดน็รอ้นอกีครัง้หนึง่ในเดอืนพฤษภาคม เมือ่คา่เงนิบาท
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แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 28.5 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 30.5 ณ ต้นเดือนมกราคม 
โดยค่าเงินบาทที่แข็งค่ามีผลมาจากเงินที่ธนาคารกลางสหรัฐฯอัดฉีดเข้ามาในระบบเพื่อซื้อพันธบัตร
และตราสารหนีต้า่งๆ (QE: Quantitative Easing) กระแสเงนิดงักลา่วได้ ไหลเขา้มาประเทศเกดิใหม่
รวมถึงประเทศไทยเพื่อหาประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ารวมถึงการคาดการณ์การแข็งค่าของ
เงินในประเทศเกิดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นก่อนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงนิในวนัที ่ 29 พฤษภาคม จงึมกีระแสใหล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทย เพือ่หวงัชะลอ
การแข็งค่าของเงินบาททั้งจากธุรกิจส่งออกและฝั่งการเมือง ผลคือคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
จงึไดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายการเงนิลงรอ้ยละ 0.25 เปน็รอ้ยละ 2.50 ตอ่ป ีโดยคณะกรรมการ
นโยบายการเงินให้เหตุผลการปรับลดอัตราดอกเบี้ยว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวล่าช้าและเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดในช่วงต้นปี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่ 10 กรกฏาคม/ 
21 สิงหาคม/ และ 16 ตุลาคม คณะกรรมการนโยบายการเงินได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ระดบัรอ้ยละ 2.50 ตอ่ป ี อยา่งไรกต็าม ในชว่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม ทัง้ตลาดอตัราแลกเปลีย่น
และตลาดพนัธบตัรมคีวามผนัผวนคอ่นขา้งมาก เนือ่งจากในเดอืนพฤษภาคม ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ
ไดอ้อกมาพดูถงึการลดการซือ้พนัธบตัรและตราสารหนีต้า่ง  ๆ(QE Tapering) ซึง่สง่ผลใหอ้ตัราแลกเปลีย่นของ
ประเทศต่างๆในตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลงอย่างมาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯรวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรประเทศอืน่ทัว่โลกปรบัเพิม่ขึน้ อยา่งไรกต็ามในการประชมุธนาคารกลางสหรฐัฯ
ในเดอืนกนัยายน ก็ไม่ไดม้กีารลดการซือ้พนัธบตัรและตราสารหนีแ้ตอ่ยา่งใดตามทีต่ลาดไดค้าดการณ์ไว้ 
จึงทำให้ค่าเงินของประเทศเกิดใหม่กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ความไม่แน่นอนในนโยบายอัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯจะลดการซื้อพันธบัตร (QE Tapering) ได้ทำให้ความผันผวนของตลาดเงิน
และตลาดทุนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า 
 
ตลาดตราสารหนี้
 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ดัชนีราคาพันธบัตรอยู่ที่ 
219.62 ในเดอืนพฤศจกิายน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรบัเพิม่ขึน้เลก็นอ้ย โดยดชันรีาคาพนัธบตัร
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ลดลงมาอยู่ที่ 218.85 เดือนธันวาคม 2555 อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรคอ่นขา้งทรงตวั ดชันพีนัธบตัรปดิสิน้ป ี2555 ที ่219.28 ในเดอืนมกราคม 2556 อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรปรบัเพิม่ขึน้โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวปรบัเพิม่ขึน้มากกวา่อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะสัน้ เนือ่งจากตลาดคาดวา่อตัราดอกเบีย้นโยบายมแีนวโนม้ปรบัขึน้ เพราะธนาคารแหง่
ประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีทิศทางการขยายตัวได้ค่อนข้างดี ดัชนีพันธบัตรเท่ากับ 218.39 
ณ 31 มกราคม ตอ่มาในเดอืนกมุภาพนัธ ์ไดม้กีารประกาศตวัเลขการเตบิโตของเศรษฐกจิ (GDP Growth) 
สำหรับปี 2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.4 (ต่อมาได้มีการปรับแก้ ไขเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.5) โดยตัวเลข
นีส้งูกวา่ตวัเลขรอ้ยละ 5.8 ทีค่าดการณก์นัไวแ้ตเ่ดมิ ดชันพีนัธบตัรปดิที ่219.98 สำหรบัเดอืนกมุภาพนัธ ์
ในเดือนมีนาคม ฟิทช์ (Fitch Ratings) ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตประเทศของไทยเป็น BBB+  
อัตราผลตอบแทนปรับลดลงเนื่องจากอันดับเครดิตของประเทศที่มั่นคงขึ้นได้จูงใจให้กระแสเงินทุน
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ดัชนีพันธบัตรปิดเดือนมีนาคมที่ 221.25  
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ดัชนีพันธบัตรของเดือนเมษายนปรับสูงขึ้นอีกเป็น 224.07 เนื่องจากมีเงินทุนไหลเข้าโดยเฉพาะ
จากญี่ปุ่นเนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ประกาศเพิ่มการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และพยายามผลกัดนัใหอ้ตัราเงนิเฟอ้เพิม่ขึน้ใหเ้ทา่กบัเปา้หมายทีร่อ้ยละ 2 ตอ่ป ี ตอ่มาในเดอืนพฤษภาคม 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรคอ่นขา้งทรงตวัและดชันพีนัธบตัรปดิในเดอืนนีท้ี ่ 223.50 อตัราผลตอบแทน
พันธบัตรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะลดการอัดฉีดเงินโดย  
ลดการซื้อพันธบัตรและตราสารหนี้ (QE Tapering) ดัชนีพันธบัตร ณ 30 มิถุนายน 2556  
จึงลดลงมาอยู่ที่ 219.69 สถานการณ์ของเดือนกรกฎาคมยังคงเป็นลักษณะเดียวกับเดือนก่อนหน้า 
คือ ตลาดยังกังวลเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนีพันธบัตรปรับลดลงต่อเนื่อง
มาอยูท่ี ่ 218.82 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรในเดอืนสงิหาคมยงัคงเพิม่อยา่งตอ่เนือ่ง โดยนกัลงทนุตา่งชาติ
ยังลดการถือครองพันธบัตรของประเทศในตลาดเกิดใหม่ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลปิดในเดือนนี้เท่ากับ 
216.54 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในเดือนกันยายนได้พลิกกลับจากในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้า 
เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯได้คงนโยบายการเงินไว้เช่นเดิม โดยไม่ได้ปรับลดการอัดฉีดเงิน  
ตามที่ตลาดคาดการณ์ ตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลปิดที่ 220.49  
ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ในเดือนตุลาคมสภาคองเกรสของสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ  
ร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉิน และการขยายเพดานหนี้ชั่วคราวจนทำให้หน่วยงานภาครัฐ  
กลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดีการขยายเพดานหนี้ในครั้งนี้จะครอบคลุมระยะเวลาเพียง 
3 เดือน ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะยังไม่ปรับลดขนาดของมาตรการ QE 
ในชว่งเวลาอนัใกล ้จงึมแีรงซือ้ตราสารหนีจ้ากตา่งชาตไิหลกลบัเขา้มาในประเทศอกีครัง้ดชันพีนัธบตัร
ปรับเพิ่มมาอยู่ที่ 222.11 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยรวมดัชนีพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 
จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า 
 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยเทียบในช่วง  
รอบปีบัญชีดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.79 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 มาปิดที่ระดับ 
1,383.16 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่สี่ ของปี 2555 ปรับตัวผันผวนในขาขึ้นตลอดทั้งไตรมาส 
จากแรงซือ้อยา่งตอ่เนือ่งของนกัลงทนุตา่งประเทศ โดยดชันตีลาดหลกัทรพัย์ในเดอืนตลุาคมปรบัตวั
ผนัผวนตลอดทัง้เดอืน ปจัจยัทีส่ำคญัคอื นกัลงทนุกงัวลเกีย่วกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศจนี 
และยงัคงมคีวามคาดหวงัของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่ขึน้จากการประชมุของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
และธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนในประเทศมีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสสอง ที่ออกมาดี
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงกลางเดือนตลาดปรับตัวขึ้นแรงจากการที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงนิ (ธนาคารแหง่ประเทศไทย) มมีต ิ5 ตอ่ 2 เสยีง ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% 
เหลอื 2.75% และทีป่ระชมุกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) รบัรองผลการประมลู 3G เมือ่วนัท่ี 
16 ตลุาคมทีผ่า่นมาดว้ย หลงัจากนัน้ตลาดหุน้เริม่ปรบัตวัลดลงจากแรงเทขายของนกัลงทนุตา่งประเทศ
ตลอด 2 สปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืน ในเดอืนพฤศจกิายนดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัผนัผวนตลอดทัง้เดอืน 
โดยในช่วงครึ่งเดือนแรก ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามแรงขายทำกำไรในช่วงการประกาศ
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ผลการดำเนนิงานของไตรมาสสาม ทีส่ว่นใหญย่งัคงประกาศออกมาดแีละแรงเทขายตามตลาดหุน้ทัว่โลก 
ภายหลงัการเลอืกตัง้ของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาออกมาตามคาด คอื ประธานาธบิดบีารกั โอบามา
ไดเ้ปน็ผูน้ำสหรฐัฯตอ่เปน็สมยัที ่ 2 นกัลงทนุตา่งกงัวลเกีย่วกบัความสามารถในการกระตุน้เศรษฐกจิ
ตอ่ไปของสหรฐัฯ และความกงัวลวา่สหรฐัฯ อาจถกูลดอนัดบัความนา่เชือ่ถอืในปหีนา้ หากไมส่ามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะ fiscal cliff และเพิ่มเพดานการก่อหนี้สาธารณะได้อย่างทันท่วงที เนื่องจาก 
เศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะถดถอย ทำให้นักลงทุนต่างปรับลดการลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยงลง และเนื่องจากเป็นช่วงปลายปี นักลงทุนขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถึงสิ้นปี 
ทำใหป้รมิาณการซือ้ขายปรบัลดลงอยา่งมากดว้ย สว่นปจัจยัในประเทศทีส่ำคญัคอืการชมุนมุประทว้ง
เพื่อขับไล่รัฐบาลในวันที่ 24 พฤศจิกายนไม่ยืดเยื้อตามที่นักลงทุนกังวล ทำให้หลังจากการชุมนุม
ยกเลิก นักลงทุนต่างกลับมาเพิ่มการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจไทยยังดีอยู่ และได้
ประโยชน์จากการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นใน MSCI ด้วย ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้าย 
ในเดือนธันวาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นต่อจากปลายเดือนพฤศจิกายนจากแรงซื้อกลับ
อย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ ตามเงินทุนไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นอีกครั้งก่อนช่วงสิ้นปี 
เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตจากในการบริโภค
และการลงทุนภายในประเทศที่สูง และนักลงทุนยังคลายความกังวลเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ ยงัคงตอ้งการอดัฉดีเงนิเขา้ระบบ เพือ่ทีจ่ะกระตุน้เศรษฐกจิ 
และจะยงัคงรกัษาอตัราดอกเบีย้ไวท้ีร่ะดบัตำ่ตอ่ไปอกี สว่นปจัจยัในประเทศทีส่ำคญัคอื การประกาศ
การลงทนุในระบบการขนสง่ infrastructure อยา่งตอ่เนือ่งของทางรฐับาล และการปรบัคา่แรงขัน้ตำ่
เปน็ 300 บาท ทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 และปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลง 
ทำใหน้กัลงทนุมัน่ใจในเศรษฐกจิและคาดวา่ดชันจีะปรบัตวัขึน้ตอ่ไดอ้กีตามภาวะเศรษฐกจิ นอกจากนี้
นักลงทุนยังคาดว่าจะมีเงินไหลเข้ากองทุนหุ้นเพื่อประหยัดภาษีในช่วงสิ้นปีอีก ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้น
ต่อจนทำระดับสูงสุดของปี 2555 ที่ 1,402.86 จุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 
 ในไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2556 ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นสำคัญคือ  
การเจรจาเรื่อง Fiscal Cliff ที่สามารถตกลงยืดอายุโครงการลดภาษีของผู้มีรายได้น้อยต่อไปอีก 
และเลื่อนแผนการลดค่าใช้จ่ายออกไป และยังมีปัจจัยบวกจากผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่เริ่ม
ออกมาดีกว่าคาด โดยมีปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญคือการประกาศตัวเลข GDP สำหรับช่วง 
4Q55 ของประเทศไทยที่ออกมาดีกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น 18.9% YoY และการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน โดยผลออกมาตามที่เราคาดไว้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคาร
ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1,547 จุด และมีปัจจัยหนุนคือเพิ่มขึ้นหลังจากที่ FITCH 
ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือไทยเพิ่มขึ้น 1 ขั้นเป็น BBB+ รวมถึงตลาดสหรัฐฯที่ได้ปัจจัยบวกจาก
ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาดทั้งตัวเลขการสั่งซื้อสินค้าคงทน และราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น
และการออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์รอบใหม่ซึ่งทำให้เงินไหลเข้าตลาดรวมถึงการรับร่าง พรบ. กู้เงิน 
2 ล้านล้านบาท 
 ในไตรมาสสองของปี 2556 ตลาดแกว่งตัวในกรอบ โดยมีปัจจัยบวกจากการประกาศซื้อ
สินทรัพย์ของ BOJ ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากแต่ตลาดภายในประเทศชะลอตัวลงจาก
การเขา้ใกลช้ว่งวนัหยดุยาวและกงัวลทศิทางคา่เงนิบาท โดยราคาทองปรบัตวัลดลงกวา่ 200 เหรยีญ
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ในช่วงสงกรานต์ ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินกดดันให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมาตรการออกมา
เพือ่สกดัการแขง็คา่ของเงนิบาททำใหเ้งนิบาทเริม่ออ่นคา่ลงโดยลงไปอยูท่ีบ่รเิวณ 29.39 บาทตอ่ดอลลาร์
และทำให้ตลาดขึ้นไปเตรียมทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ยังคงไม่ประกาศลดดอกเบี้ยเนื่องจากความกังวลว่าจะมีการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์และ
ตลาดทุนเพิ่มขึ้น ช่วงสุดท้ายของรอบปีบัญชีตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการที่ ECB ประกาศ  
ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps มาอยู่ที่ 0.5% รวมถึงได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขการส่งออกของจีน และ 
BoE ที่ตัดสินใจคงมาตรการซื้อสินทรัพย์ 3.75 แสนล้านปอนด์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น 
ก่อนที่ในสัปดาห์ต่อมาตลาดจะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการประกาศผลประกอบการ 1Q56  
ซึ่งออกมาค่อนข้างดี แต่นำไปสู่ท่าทีของประธานในการที่เฟดมีความพร้อมมากขึ้นที่จะลดขนาด  
การเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือ QE3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มแข็งแกร่งเพียงพอ 
ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มเผชิญแรงขายในช่วงท้ายของรอบปีบัญชี ในเดือนมิถุนายนดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ปรบัตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่งเกอืบทัง้เดอืน ตอ่จากเดอืนพฤษภาคม จากแรงขายของตอ่เนือ่งของนกัลงทนุ
ต่างประเทศ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากตัวเลข
เศรษฐกิจต่างๆ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นจาก 30.40 
บาท/ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมาที่ 31.20 บาทในช่วงปลายเดือน ทำให้นักลงทุนทั่วโลกปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในหุ้นและบอนด์ลง เนื่องจากมองว่ามีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะมีการ
ปรับตัวขึ้น และหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน และมีข้อสรุปที่
จะเริ่มถอน QE ออกจากระบบภายในปีนี้ และคาดว่าจะสิ้นสุดในปีหน้า ทำให้นักลงทุนทั่วโลก  
ต่างเทขายหุ้นต่อเนื่อง และหันไปถือครองเงินสดเพิ่มขึ้น 
 ในไตรมาสสามของปี 2556 เดือนกรกฎาคมเกิดความกังวลเรื่องการประท้วงที่อียิปต์  
เกิดความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ การจ้างงานดีขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการถอนมาตรการ QE ประกอบกับปัจจัย
ภายในประเทศที่หลายฝ่ายมองว่า โครงการ 2 ล้านล้านบาทอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิด  
แรงเทขาย โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลงเริ่มชัดขึ้นโดย 
IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกลงเป็น 3.1% และ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยลงเป็น 4.2% จากโครงการภาครัฐที่ล่าช้า โดย  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวทำระดับต่ำสุดในวันที่ 31 กรกฎาคมที่ระดับ 1,423.14 จุด  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม ปรับตัวลดลง 128.84 จุด หรือประมาณ 9.05% มาอยู่ที่ 
1,294.30 จุด จากราคาปิด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 1,423.14 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรพย์ปรับตัว
ลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนจากเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ และตลาดหุ้นในแถบเอเชีย 
เนื่องจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง และแนวโน้ม
อตัราดอกเบีย้ในสหรฐัจะปรบัเพิม่ขึน้ ซึง่จะทำใหค้า่เงนิดออลารส์หรฐัปรบัตวัแขง็คา่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
และทำให้เงินทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียจะถูกถอนเงินกลับไป โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง
จนถึงระดับที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม จากระดับที่แข็งค่าสุดในกลาง
เดือนเมษายน ที่ 28.50 บาท ส่วนปัจจัยภายในที่สำคัญ คือการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
นิติบัญญัติในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทำให้มีความกังวลว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมือง ทำให้  
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

นกัลงทนุตา่งลดการถอืครองหุน้ลง สว่นปจัจยัตา่งประเทศทีส่ำคญัคอืการปรบัขึน้ของราคานำ้มนัโลก 
เนื่องจาก มีความกังวลว่าจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และซีเรีย ทำให้ราคาน้ามันดิบ Brent 
ปรับตัวขึ้นถึง 6% ในช่วงเดือนสิงหาคม 
 ในเดือนกันยายนตัวเลขทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดโดยในรายงาน PMI ของจีน
ต่อด้วยรายงาน ISM ของสหรัฐฯ ที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และต่อเนื่อง หลังจากที่รายงาน 
Non-Farm Payroll ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ทำให้แรงกดดันเรื่องการลดทอน QE ลดลง 
จากเดมิทีต่ลาดคาด FED จะลด QE ลงมากกวา่ 2 หมืน่ลา้นดอลลารฯ์ เปน็เพยีง 1-1.5 หมืน่ลา้นดอลลารฯ์ 
เท่านั้น หลังจากนั้นไม่นานประเด็น QE กลายเป็น Talk of The Town อีกครั้งซึ่งทำให้ตลาดมี
ความผันผวนอย่างมาก โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Lawrence Summer ได้ประกาศถอนตัว
จากการชิงตำแหน่งประธาน FED คนต่อไป ส่งผลให้นาง Janet Yellen มีโอกาสสูงจะกลายเป็น
ประธาน FED คนต่อไปเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด เนื่องจาก Yellen มีแนวคิดเดียวกับ Bernanke 
ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างแรงและถึงแม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า FED จะลด QE ลง
ประมาณ 1-1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ แต่สถานการณ์พลิกหลังจากที่ FED ประกาศคงนโยบาย QE 
ไว้ ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นกว่า 50 จุดในวันเดียว ส่งผลให้สัปดาห์นี้หุ้นขึ้นเกือบ 90 จุด หลังจากนั้น
ตลาดเริ่มปรับตัวลงจากทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด และประเด็นลบของสหรัฐคือการ
ประชุมสภาคองเกรสเพื่อพิจารณางบประมาณและการขยายเพดานหนี้ โดยตลาดปิดรอบบัญชีที่ 
1,383.16 จุด 
 ในไตรมาสสีข่องป ี 2556 ในเดอืนตลุาคมดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัขึน้ตอ่เนือ่งเปน็เดอืนทีส่อง
โดยปิดรอบบัญชีที่ระดับ 1,442.88 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ FED คงมาตรการ QE  
ทีร่ะดบั 8.5 หมืน่ลา้นเหรยีญตอ่เดอืน และความคาดหวงัเชงิบวกตอ่เศรษฐกจิทีเ่ริม่สง่สญัญาณฟืน้ตวั 
ประกอบกับการที่สหรัฐสามารถเพิ่มเพดานหนี้ระยะสั้นและหยุดปัญหาการปิดหน่วยงานภาครัฐ
บางส่วนไปได้ ในขณะที่สถานการณ์การเมืองของไทยมีความเสี่ยงมากขึ้น หลังจากสภาผู้แทน  
มีมติเห็นชอบร่าง พรบ. นิรโทษกรรม วาระ2-3 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุน โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 84.71 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการลงทุน
ในเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆร้อยละ 15.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 สำหรับการลงทุนในส่วนของตราสารทุน มีหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วน
ของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม  
การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และขนสง่และโลจสิตกิส ์หมวดอตุสาหกรรมที่
กองทุนลงทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง 
พาณิชย์ พลังงานและสาธารณูปโภค สื่อและสิ่งพิมพ์ และการแพทย์ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุน
ในสัดส่วนใกล้เคียงกับตลาดฯ (Neutral) ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 84.71 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 93.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 กองทุนลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
ดังนี้ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ และขนส่งและโลจิสติกส์ ในขณะที่
หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ ธนาคาร พาณิชย์ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและ
เครื่องดื่ม การแพทย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 กองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.43 ในขณะทีเ่กณฑม์าตรฐาน (ซึง่ประกอบดว้ยรอ้ยละ 50 ของดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
รอ้ยละ 25 ของ TBMA Government Bond Total Return Index และรอ้ยละ 25 ของ อตัราดอกเบีย้
เงนิฝากธนาคารสำหรบัระยะเวลา 1 ป ี ของธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทยและธนาคารไทยพาณชิย)์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 9.71 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
 

ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพกับเกณฑ์มาตรฐาน*

 
 25ต.ค. ผลการดำเนินงาน
 2556 นับย้อนหลังณวันที่25ตุลาคม2556 
   3เดอืน 6เดอืน 1ปี 3ปีี ตัง้แตเ่ริม่กองทนุ  
 มูลค่าหน่วยลงทุน 70.0623 -1.10% -10.01% 17.43% 45.95% 600.62% 

 เกณฑ์มาตรฐาน*  -0.30% -3.84% 7.72% 27.69% 219.10%  
* คา่เฉลีย่ของดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กบัคา่เฉลีย่ของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และ

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำ 1 ปเีฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์
** เอกสารการวดัผลการดำเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ ไดจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนนิงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2555ถึงวันที่31ตุลาคม2556 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า
 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 35,092,637.77 51.24% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 6,229,648.47 9.10% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 4,815,269.55 7.03% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 3,984,009.99 5.82% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 3,892,334.04 5.68% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 2,926,375.75 4.27% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 2,618,817.14 3.82% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 2,313,908.89 3.38% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 1,468,419.70 2.14% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 1,410,213.03 2.06% 
 11 อื่นๆ 3,731,653.78 5.45% 
  รวม 68,483,288.11 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2556ถึงวันที่31ตุลาคม2556

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 98,367.15 0.94 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,686.29 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 6,745.18 0.06 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 3.37 0.00 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 550.63 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 107,352.62 1.03

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2555ถึงวันที่31ตุลาคม2556

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 186,771.17 1.87 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 3,915.21 0.04 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 12,807.17 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 4,175.24 0.04 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 990.69 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 208,659.48 2.09 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
บริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและ
จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ 
โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว   
และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) 
อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว 
ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน 
การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ 
หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ 
 
 ธนาคารฯ เหน็วา่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ที่ในการจดัการ
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถกูตอ้งตามทีค่วร ตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดก้ำหนดไว้
ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และภายใต้พระราช
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
 
 
  (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 
  Vice President 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
6 ธันวาคม 2556 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทนุเปดิเค หุน้ทนุบรพิตัรเพือ่การเลีย้งชพี ซึง่ประกอบ
ดว้ยงบดุล และงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม 2556 และงบกำไรขาดทนุ
และกำไรสะสม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั 
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผูบ้รหิารของกองทนุเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำและการนำเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้ง  
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่  
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว 
ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำและการนำเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้ง  
ตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงค์
ในการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของ  
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และผลการดำเนินงาน  
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมย์) 
      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล

ณวันที่31ตุลาคม2556
   
   บาท
 หมายเหตุ 2556 2555 
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3 9,480,307,508.50 7,673,045,198.90 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เท่ากับ 9,053,663,784.13 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เท่ากับ 6,689,101,078.17 บาท) 
เงินฝากธนาคาร   5 658,785,061.18 472,892,099.16 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  716,378,016.17 38,246,883.01 
 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ  1,787,662.73 4,780,960.08 
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน  10,392,827.74 10,244,586.78 
เงินวางประกันสำหรับตราสารอนุพันธ์ 10.2 61,973,960.42 61,114,166.47 
รวมสินทรัพย์     10,929,625,036.74 8,260,323,894.40 
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  410,846,285.72 129,021,279.70 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  16,525,188.37 15,576,112.34 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    18,231,419.33 15,004,135.26 
หนี้สินอื่น     647,123.40 516,782.00 
รวมหนี้สิน     446,250,016.82 160,118,309.30 
สินทรัพย์สุทธิ     10,483,375,019.92 8,100,205,585.10 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  1,502,777,460.17 1,345,824,158.12 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 จำนวน 150,277,746.0174 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 จำนวน 134,582,415.8123 หน่วย) 
กำไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร   6,174,326,974.71 4,836,995,953.43 
 บัญชีปรับสมดุล  2.7 2,806,270,585.04 1,917,385,473.55 
สินทรัพย์สุทธิ     10,483,375,019.92 8,100,205,585.10  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  2.4 69.7600 60.1877  
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 150,277,746.0174 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 134,582,415.8123 หน่วย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ตุลาคม2556

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 
        บาท
  จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม 
เงินฝากประจำ - 6.33% 
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
  (อัตราดอกเบี้ย 2.35%, ครบกำหนด 04/11/56)   600,000,000.00 
รวมเงินฝากประจำ    600,000,000.00  
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 93.67% 
 หุ้นสามัญ - 93.67% 
  ธนาคาร - 16.13% 
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  1,030,300 212,241,800.00 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2,562,000 486,780,000.00 
   ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  864,100 36,076,175.00 
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  17,923,175 363,840,452.50 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  2,615,800 430,299,100.00 
        1,529,237,527.50 
  วัสดุก่อสร้าง - 4.98% 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  1,103,500 472,298,000.00 
        472,298,000.00 
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 4.50% 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  5,441,400 427,149,900.00 
        427,149,900.00 
  พาณิชย์ - 5.34% 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  6,770,000 265,722,500.00 
   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  15,569,143 180,602,058.80 
   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  1,128,700 59,538,925.00 
        505,863,483.80 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 21.66% 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 4,109,400 1,047,897,000.00 
   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  5,091,000 43,018,950.00 
   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  7,350,000 619,237,500.00 
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  6,767,200 268,996,200.00 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 660,500 74,306,250.00 
        2,053,455,900.00 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2556
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม   
        บาท
  จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 7.51% 
   บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  4,165,400 120,796,600.00 
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 1,249,800 210,591,300.00 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  868,200 275,219,400.00 
   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  1,666,700 105,002,100.00 
        711,609,400.00 
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 1.89% 
   บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  1,356,500 79,016,125.00 
   บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  7,992,000 99,900,000.00 
        178,916,125.00 
  อาหารและเครื่องดื่ม - 6.22% 
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  14,875,900 361,484,370.00 
   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2,706,000 75,091,500.00 
   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  957,600 44,767,800.00 
   บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 1,930,700 108,601,875.00 
        589,945,545.00 
  การแพทย์ - 1.10% 
   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  777,000 104,118,000.00 
        104,118,000.00 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ- 1.99% 
   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  39,975,200 188,682,944.00 
        188,682,944.00 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 15.00% 
   บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  30,352,400 52,206,128.00 
   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  10,042,400 482,035,200.00 
   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  6,948,200 154,250,040.00 
   บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  34,515,200 120,112,896.00 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 4,363,700 95,565,030.00 
   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  19,036,200 209,398,200.00 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  7,126,800 158,927,640.00 
   บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จำกดั (มหาชน) 6,447,431 149,580,399.20 
        1,422,075,533.20 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2556
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม   
        บาท
  จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 7.35% 
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  1,497,600 317,491,200.00 
   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  23,596,000 207,644,800.00 
   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  4,442,600 110,620,740.00 
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  3,014,700 61,198,410.00 
        696,955,150.00 
 รวมหุ้นสามัญ    8,880,307,508.50 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุน - 0.00% 
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 0.00% 
   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  7,865,333 - 
 รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุน   - 
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   8,880,307,508.50 
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 9,053,663,784.13 บาท)   9,480,307,508.50 
 



22

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ตุลาคม2556
   
   บาท
 หมายเหตุ 2556 2555 
รายได้จากการลงทุน  2.2 
 รายได้เงินปันผลรับ  258,046,175.52 259,151,508.96 
 รายได้ดอกเบี้ย   25,678,427.86 26,394,681.04 
  รวมรายได้   283,724,603.38 285,546,190.00 
ค่าใช้จ่าย    2.2 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 6 186,771,167.98 141,040,975.55 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 3,915,212.23 4,029,742.22 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6 12,807,165.81 9,671,381.19 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  105,000.00 100,000.00 
 ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  - 946,896.50 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 5,060,927.27 6,059,376.19 
  รวมค่าใช้จ่าย   208,659,473.29 161,848,371.65 
รายได้สุทธิจากการลงทุน  75,065,130.09 123,697,818.35 
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน 
  ในหลักทรัพย์  2.2 1,819,566,287.55 757,389,815.62 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
  ในอนุพันธ์ทางการเงิน  - (25,235,521.51) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
  จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2.2, 8 (557,300,396.36) 924,518,318.84 
  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ 
   ยังไม่เกิดขึ้น  1,262,265,891.19 1,656,672,612.95 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  1,337,331,021.28 1,780,370,431.30  
กำไรสะสมต้นปี   9 4,836,995,953.43 3,056,625,522.13 
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  1,337,331,021.28 1,780,370,431.30 
กำไรสะสมปลายปี   6,174,326,974.71 4,836,995,953.43 
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1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 

 กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Flexible Equity RMF) มี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลัง
เกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนและตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้
รบัจากเงนิปนัผลหรอืกำไรสว่นเกนิทนุจากการลงทนุในตราสารทนุ การลงทนุในกองทนุเปดิเค 
หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ทั้งนี้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
 กองทนุเปดิเค หุน้ทนุบรพิตัรเพือ่การเลีย้งชพี เปน็กองทนุรวมประเภทรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ
ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
ตลอดอายุโครงการกองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 กองทุนมีทุนจดทะเบียน
ของโครงการรวมทัง้สิน้ 5,000 ลา้นบาท แบง่เปน็ 500 ลา้นหนว่ยลงทนุ หนว่ยลงทนุละ 10 บาท 
 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบายการ
ลงทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน การลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีกระจายการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัด
สัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) 
 ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
 งบการเงนิของกองทนุไดจ้ดัทำขึน้และนำเสนอตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 
เรือ่ง การบญัชสีำหรบักจิการทีด่ำเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุและมาตรฐานการบญัชอีืน่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย 
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2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
 ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตาม
ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ 
 กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน  
มสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทนุของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจา่ยซือ้เงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 เงนิลงทนุในหลกัทรพัยแ์สดงตามมลูคา่ยตุธิรรม โดยมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน (รวมทัง้สทิธใินการจองซือ้หุน้) ถอืพืน้ฐานจากราคาปดิของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
 เงินลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยคำนวณจากราคาที่ใช้
ชำระราคา ณ สิน้วนัทำการของบรษิทั ตลาดอนพุนัธ ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) สำหรบั
มลูคา่ยตุธิรรมของตัว๋แลกเงนิ ตัว๋เงนิคลงั หุน้กูแ้ละพนัธบตัรคำนวณจากอตัราผลตอบแทน
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี ้ 

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลีย่ หรอืราคาหรอือตัราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน 
คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะ
ครบกำหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน 
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 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตวัแทนทีด่ทีีส่ดุของมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยน์ัน้ กำไร (ขาดทนุ) จากการวดัคา่เงนิลงทนุ
ถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน   

2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
 กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นป ี 

2.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 ในการจดัทำงบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิาร
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้  

2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนใน
ส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการ
จดัการกองทนุหรอืมหีนา้ทีก่ำหนดนโยบายหรอืตดัสนิใจเพือ่ใหก้องทนุบรรลวุตัถปุระสงค์
ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 
 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคมุกองทนุ หรอือยูภ่ายใตอ้ำนาจควบคมุของกองทนุ หรอืมอีทิธพิลอยา่งเปน็
สาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน  

2.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 
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3. เงินลงทุน 

 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย  
  บาท 
  2556 2555 
  ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 เงินฝากประจำ  600,000,000.00 600,000,000.00 - - 
 ตั๋วเงินคลัง   - - 99,549,980.00 99,549,745.99 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 7,903,434.88 7,911,422.41 
 หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสามัญ   8,453,663,784.13 8,880,307,508.50 6,581,647,663.29 7,565,584,030.50 
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
   ในการซื้อหุ้นทุน - - - - 
   รวมหลักทรัพย์ 
    หุ้นทุนจดทะเบียน 8,453,663,784.13 8,880,307,508.50 6,581,647,663.29 7,565,584,030.50 
 รวมเงินลงทุน   9,053,663,784.13 9,480,307,508.50 6,689,101,078.17 7,673,045,198.90 

 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 
 สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2556 และ 2555 กองทนุไดซ้ือ้ขายเงนิลงทนุ โดยไมร่วม
เงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 21,469.82 ล้านบาท และ 
16,282.90 ลา้นบาท และยอดขายเปน็จำนวน 21,530.13 ลา้นบาท และ 16,796.76 ลา้นบาท 
โดยยอดซือ้คดิเปน็อตัรารอ้ยละ 215.22 และรอ้ยละ 216.30 และยอดขายคดิเปน็อตัรารอ้ยละ 
215.83 และร้อยละ 223.12 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 
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5. เงินฝากธนาคาร 

 กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 
 2556 2555 

 อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงิน 

 % บาท % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 16,533,764.43 - 15,584,788.40 
ประเภทออมทรัพย ์
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ออมทรัพย์พิเศษ) 2.05 373,415,799.08 2.20 434,079,198.07 
ธนาคารซิตี้แบงก์   0.10 168,800,143.00 0.10 23,218,011.52 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2.00 100,035,354.67 1.65 10,101.17 
       642,251,296.75  457,307,310.76 
 รวม      658,785,061.18  472,892,099.16 
  
6. คา่ธรรมเนยีมในการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ  
กองทุน ดังนี้  

   อัตราค่าธรรมเนียม 
  ระยะเวลา (ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) 
  1 พ.ย. 54 - 1 เม.ย. 56 0.05 
  2 เม.ย.56 - 31 ต.ค. 56 0.03  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ 
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7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
คา่สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ การจดัอบรมเผยแพรค่วามรู ้ คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด คา่สง่เสรมิ
การขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง
ของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยและอื่นๆ 

 
8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
   บาท   
  2556  2555  
  โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี (983,944,120.73) (59,425,801.89) 
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ 
   ณ วันสิ้นปี  426,643,724.37 983,944,120.73 
  รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
   เงินลงทุน  (557,300,396.36) 924,518,318.84  

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

 
9. กำไรสะสมต้นปี 

 กำไรสะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
   บาท   
  2556  2555 
กำไรสะสมต้นปีเริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2544 
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  613,819,292.74 490,121,474.39 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์สะสม 3,347,753,493.16 2,590,363,677.54 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอนุพันธ์ 
  ทางการเงินสะสม  (108,520,953.20) (83,285,431.69) 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
  ในหลักทรัพย์สะสม  983,944,120.73 59,425,801.89 
กำไรสะสมต้นปีทั้งสิ้น   4,836,995,953.43 3,056,625,522.13 
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10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

10.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2  

10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
รวมทั้งกองทุนรวมมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555 กองทุนไม่มีตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
คงเหลือ 
 กองทุนรวมมีการวางเงินประกันสำหรับการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
SET50 Index Futures กับบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตาม
ระเบียบของการทำสัญญา และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555 มียอดเงินวาง
ประกันสำหรับสัญญาตราสารอนุพันธ์จำนวนเงิน 61,973,960.42 บาท และ 
61,114,166.47 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุล  

10.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม สว่นราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่
และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

 
10.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนจึง
อยู่ในระดับต่ำ 
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 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี ้

       บาท 
 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
 ปรับขึ้นลงตาม 
 ราคาตลาด 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน - 600,000,000.00 8,880,307,508.50 9,480,307,508.50 
เงินฝากธนาคาร 642,251,296.75 - 16,533,764.43 658,785,061.18 
เงินวางประกันสำหรับ 
 ตราสารอนุพันธ์ 61,973,960.42 - - 61,973,960.42  

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี ้

       บาท 
 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
 ปรับขึ้นลงตาม 
 ราคาตลาด 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน - 107,461,168.40 7,565,584,030.50 7,673,045,198.90 
เงินฝากธนาคาร 457,307,310.76 - 15,584,788.40 472,892,099.16 
เงินวางประกันสำหรับ 
 ตราสารอนุพันธ์ 61,114,166.47 - - 61,114,166.47  

10.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 
โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ
รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม 
แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) 
สามารถทำได้โดยการกระจายนำ้หนกัการลงทนุในแตล่ะหลกัทรพัยแ์ละในแตล่ะกลุม่ธรุกจิ
ให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า
ความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม 
(Market Risk) นัน้ กองทนุไมส่ามารถทีข่จดัหรอืลดลงไดเ้นือ่งจากเปน็ความเสีย่งขัน้พืน้ฐานที่
อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวมโดยการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินประเภท
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

10.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและ
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว  

10.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการใช้
เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2556
 

 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2556 มีดังนี ้

  ระยะเวลาครบกำหนด (หนว่ย : บาท) 

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

 ระยะเวลา 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
เงนิลงทนุ 8,880,307,508.50  - 600,000,000.00  -  - 9,480,307,508.50 

เงนิฝากธนาคาร - 658,785,061.18  - - - 658,785,061.18 
ลกูหนีจ้ากการขาย 
 เงนิลงทนุ - - 716,378,016.17  - - 716,378,016.17 
เงนิปนัผลและดอกเบีย้ 
 คา้งรบั - - 1,787,662.73  - - 1,787,662.73 
ลกูหนีจ้ากการสบัเปลีย่น 
 หนว่ยลงทนุ - - 10,392,827.74  - - 10,392,827.74 
เงนิวางประกนัสำหรบั 
 ตราสารอนพุนัธ ์ - - 61,973,960.42  - - 61,973,960.42 
หนีส้นิทางการเงนิ 
เจา้หนีจ้ากการซือ้ 
 เงนิลงทนุ - - 410,846,285.72  - - 410,846,285.72 
เจา้หนีจ้ากการรบัซือ้คนื 
 หนว่ยลงทนุ - - 16,525,188.37  - - 16,525,188.37 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2556
  

 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2555 มีดังนี ้

  ระยะเวลาครบกำหนด (หนว่ย : บาท) 

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

เงนิลงทนุ 7,565,584,030.50  - 107,461,168.40  -  - 7,673,045,198.90 

เงนิฝากธนาคาร - 472,892,099.16  - - - 472,892,099.16 
ลกูหนีจ้ากการขาย 
 เงนิลงทนุ - - 38,246,883.01  - - 38,246,883.01 
เงนิปนัผลและดอกเบีย้ 
 คา้งรบั - - 4,780,960.08  - - 4,780,960.08 
ลกูหนีจ้ากการสบัเปลีย่น 
 หนว่ยลงทนุ - - 10,244,586.78  - - 10,244,586.78 
เงนิวางประกนัสำหรบั 
 ตราสารอนพุนัธ ์ - - 61,114,166.47  - - 61,114,166.47 
หนีส้นิทางการเงนิ 
เจา้หนีจ้ากการซือ้ 
 เงนิลงทนุ - - 129,021,279.70  - - 129,021,279.70 
เจา้หนีจ้ากการรบัซือ้คนื 
 หนว่ยลงทนุ - - 15,576,112.34  - - 15,576,112.34 
 

10.8 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึง
ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2556
 
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปีกองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย  

 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน  
 และเป็นนายทะเบียน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
 บริษัทจัดการกองทุน  
 กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :- 

 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2556 2555 
รายการระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผลรับ ตามการประกาศจ่าย 5,334,750.00 8,335,000.00 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 12,807,165.81 9,671,381.19 
  บริษัทผู้ออกตราสาร 
  - ซื้อเงินลงทุน   ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ    457,893,389.55 709,275,290.67 
  - ขายเงินลงทุน  ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ    564,188,383.63 663,037,091.59 
  บริษัทคู่สัญญาในการซื้อขายตราสาร 
  - ซื้อเงินลงทุน   ราคาตลาด 
   ตั๋วเงินคลัง    - 99,144,370.50 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  321,018,970.03 266,827,580.23 
  - ขายเงินลงทุน  ราคาตลาด 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  322,000,000.00 - 
         643,018,970.03 365,971,950.73 
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 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2556 2555  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามที่ระบุในโครงการ 186,771,167.98 141,040,975.55 
 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ค่านายหน้าในการซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.10 - 0.20% 34,108,731.93 19,841,363.40 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  486,780,000.00 576,039,900.00 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  16,553,764.43 15,584,788.40 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  1,144,826.49 931,508.45 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  16,695,386.22 13,584,498.29 
 
12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความ
สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 

 
13. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงนินี้ ไดร้บัอนมุตัจิากบรษิทัจดัการของกองทนุรวมแลว้เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2556 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2556
รายละเอียดการลงทุน 

  มูลค่าตาม %NAV

  ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 10,202,605,976.18 97.32 
 หุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
   -ธนาคาร 1,529,237,527.50 14.59 
   -วัสดุก่อสร้าง 472,298,000.00 4.51 
   -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 427,149,900.00 4.07 
   -พาณิชย์  505,863,483.80 4.83 
   -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,053,455,900.00 19.59 
   -พลังงานและสาธารณูปโภค 711,609,400.00 6.79 
   -สื่อและสิ่งพิมพ์ 178,916,125.00 1.71 
   -อาหารและเครื่องดื่ม 589,945,545.00 5.63 
   -การแพทย์ 104,118,000.00 0.99 
   -การท่องเที่ยวและสันทนาการ 188,682,944.00 1.80 
   -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,422,075,533.20 13.57 
   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 696,955,150.00 6.65 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
   -ขนส่งและโลจิสติกส์ 0.00 0.00 
 เงินฝาก    660,285,877.12 6.30 
 เงินประกัน   61,973,960.42 0.59 
ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)จำกัด(มหาชน)
 เงินฝากประจำ
  อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha) 600,038,630.14 5.72 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 280,769,043.74 2.68 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  10,483,375,019.92 บาท
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1,260,324,507.26 12.02 
 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 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     168,834,641.45 
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     374,508,236.78 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย     16,533,764.43 
4. เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด     100,409,234.46 
   (มหาชน) 
5. เงินฝากประจำ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด  4 พ.ย. 2556 N/A AAA(tha)  600,038,630.14 
   (มหาชน)  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบตอ่
ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนิเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความนา่เชือ่ถอืขัน้ปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์  
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 
อิศรา พุฒตาลศรี จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร ชัยพร ดิเรกโภคา 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ ฐานันดร โชลิตกุล 
วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ทรงพร สืบสายไทย 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ พิชิต ธนภูวนนท์ 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ วีรชัย จันเป็ง 
ประเสริฐ ขนบธรรมชัย มนต์ชัย อนันตกูล 
ภารดี มุณีสิทธิ์ ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
ธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคหุน้ทนุบรพิตัรเพือ่การเลีย้งชพี
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤศจกิายน2555ถงึวนัที่31ตลุาคม2556

 
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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กองทุนเปิดเคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
   กลยุทธ์
   การลงทุน จัดเยี่ยม
 

บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

   ข้อมูลข่าวสาร 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) 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 X - 
 บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X - X 
 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X X X 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด X - - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
  จำกัด (มหาชน)  X X X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
  จำกัด (มหาชน)  X X - - 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) X - X - 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 

  จำกัด (มหาชน)  X - - - 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ตุลาคม 2556 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว  135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 4. นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา กรรมการ 
 5. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 3. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 




