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 กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 - 28 กุมภ�พันธ์ 2558

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้” (KA Equity Fund : KAEQ) เพื่อรายงาน 
ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงิน ของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่  
วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

  KAsset   ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท  และเราถือเป็นภารกิจ 
อนัสำาคัญยิง่    ทีจ่ะบรหิารจดัการกองทุนใหมี้ผลการดำาเนินงานทีด่บีนความเสีย่งทีย่อมรบัได ้    ภายใต ้
หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
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กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ 
(KA Equity Fund: KAEQ)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำาหนดอายุ
โครงการ วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 พฤศจิกายน 2545 จำานวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 
ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม 

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร
แห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำาหนด และลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน 
และตราสารแห่งหนี้ รวมท้ังหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่    
ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และ   
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Effififfiicient Portfolio Management)  
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured  
Notes)

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล   
ไม่จ่ายเงินปันผล

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  3.00

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ   บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 
     กองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
     ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  0.00

กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งแรก 10,000.00  บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งต่อไป 10,000.00  บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งแรก 10,000.00  บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งต่อไป 10,000.00  บาท
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คว�มเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 16 มีนาคม 2558

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด

เคเอ เอควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด สำาหรับระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น

 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 

จัดการกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้ในโครงการ 

และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
    ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 - 28 กุมภ�พันธ์ 2558 

 กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับ
ตราสารทุน ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วน การลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวการณ์ลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลา โดย  ณ  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 
ประมาณร้อยละ 97.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วน
ของตลาดฯ (Overweight) ได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริการรับเหมา
ก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน 
น้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง พาณิชย์ พลังงานและ
สาธารณูปโภค   

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้� 
 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
97.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2557 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุนคิดเป็นร้อยละ 96.94 หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ธนาคาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเคร่ืองดื่ม การท่อง
เที่ยวและสันทนาการ การแพทย์ และปรับลดการลงทุนในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ พาณิชย์ พลังงานและสาธารณูปโภค บริการรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ร้อยละ

                     ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
      เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

       สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2558

 ผลก�รดำ�เนินง�น  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่เริ่ม
        กองทุน

 กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้  -2.77% -0.18% 16.41% 37.30% 723.62%

 เกณฑ์มาตรฐาน* -0.43% 1.63% 19.74% 38.47% 354.80%

 

* ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ  
** เอกสารการวัดผลการดำาเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้   ไดจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ ดำาเนินงาน 
 ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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                    กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ 
                   งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558          
       บาท 
       สินทรัพย์   
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 6,014,576,898.25
 (ราคาทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เท่ากับ 5,621,782,663.63)
เงินฝากธนาคาร 105,385,361.23
ลูกหนี้จากการลงทุน
 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 64,390,844.49
 ดอกเบี้ยค้างรับ 391,260.57
 เงินปันผลค้างรับ 2,528,232.00
 ลูกหนี้อื่น  10,298.10
รวมสินทรัพย์ 6,187,282,894.64
  หนี้สิน  
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ 31,380,812.42
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1,866,066.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 260,066.79
หนี้สินอื่น  29,798.35
รวมหนี้สิน  33,536,744.48
สินทรัพย์สุทธิ 6,153,746,150.16
  สินทรัพย์สุทธิ 
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย 74,716,059.9981 หน่วย 747,160,599.98
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กำ�ไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร 4,226,453,726.22
  บัญชีปรับสมดุล 1,180,131,823.96
สินทรัพย์สุทธิ  6,153,746,150.16

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท) 82.3617
 (ปี 2558 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายแล้วท้ังหมด 74,716,059.9981 หน่วย) 
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    กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้  
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน  
          ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม  
  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ       
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน 
 หุ้นส�มัญ 
  ธน�ค�ร  
   ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)    3,210.30  126,004.27  2.09
   บมจ.ทุนธนชาต    1,144.70 40,064.50 0.67
   บมจ.ธ.กสิกรไทย   2,243.30  486,796.10 8.09
   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   643.10  117,687.30 1.96
   บมจ.ธนาคารกรุงไทย   8,644.90 197,103.72 3.28
   บมจ.ธนาคารทหารไทย   36,580.90 110,474.32 1.84
   บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   1,412.80 239,469.60 3.98
   รวมธน�ค�ร    1,317,599.81 21.91
  วัสดุก่อสร้�ง 
   บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์   413.60 38,671.60 0.64
   บมจ.ทีพีไอ โพลีน   9,520.50 32,179.29 0.54
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   216.30  113,341.20 1.88
   บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป   1,778.60 14,762.38 0.25
  รวมวัสดุก่อสร้�ง      198,954.47 3.31
  พ�ณิชย์   
   บมจ.ซีพี ออลล์    4,464.20 178,568.00 2.97
   บมจ.สยามแม็คโคร    58.00 2,146.00 0.04
   บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน     3,037.50  155,671.88 2.59
    บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   9,219.17 78,823.95 1.31
   บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำากัด   957.00 16,747.50 0.28
   รวมพ�ณิชย์     431,957.33 7.19
  เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น   634.60 55,210.20 0.92
   บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น   384.60 14,326.35 0.24
   บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์    3,573.80 283,223.65 4.71
   บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส    1,998.60 465,673.80 7.74
   บมจ.ไทยคม     1,670.80 58,478.00 0.97
  รวมเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร      876,912.00 14.58
  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
   บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์       2,993.40 164,637.00 2.74
       บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์     4,147.00 171,063.75 2.84
  รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    335,700.75 5.58
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    กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้  
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
          ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม  
  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ
  พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
     บมจ.ปตท.   745.00 255,535.00 4.25
     บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม   1,085.10 122,616.30 2.04
   บมจ.ไออาร์พีซี   4,411.60 19,675.74 0.33
  รวมพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค    397,827.04 6.62 
  อ�ห�รและเครื่องดื่ม  
   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   7,799.00 186,396.10 3.10
   บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์   1,447.60 30,978.64 0.52
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   6,639.80 225,753.20 3.75
   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)   713.90 24,808.03 0.41
  รวมอ�ห�รและเครื่องดื่ม    467,935.97 7.78
  ก�รแพทย์ 
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ   15,180.20  326,374.30 5.43
   บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์    983.40 19,077.96 0.32
  รวมก�รแพทย์    345,452.26 5.75
  ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร  
   บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป   1,933.00 9,046.44 0.15
   บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา   6,281.60 196,300.00 3.26
  รวมก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร    205,346.44 3.41
  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  
   Ananda Development Pcl.   3,168.90 13,246.00 0.22
   บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา   3,954.30 173,989.20 2.89
   บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์   14,944.90 61,274.09 1.02
   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   11,798.10 122,700.24 2.04
   บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์   461.70   9,095.49 0.15
   บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น     169.53 6,102.97 0.10
   บมจ.ศุภาลัย      4,623.40 109,112.24 1.81
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์     495,520.23 8.23
  ขนส่งและโลจิสติกส์  
   บมจ.ท่าอากาศยานไทย    1,103.80 341,074.20 5.67
    บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์     24,653.40 236,672.64 3.93
   บมจ.การบินกรุงเทพ     1,690.60 33,812.00 0.56
   บมจ. พรีเชียสชิพปิ้ง     2,781.40 48,118.22 0.80
  รวมขนส่งและโลจิสติกส์        659,677.06 10.96
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    กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้  
    งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
          ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม  
  อัตร� วันครบ จำ�นวนเงินต้น/ มูลค่�ยุติธรรม % 
  ดอกเบี้ย กำ�หนด จำ�นวนหน่วย(,000) (,000) เงนิลงทนุ
   บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    
    บมจ.ช.การช่าง     5,605.70   154,156.75 2.56
     บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  4,989.20 123,233.24 2.05
    บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น   168.20 4,247.05 0.07
  รวมบริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง    281,637.04 4.68
  รวมหุ้นส�มัญ    6,014,520.40 100.00
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    6,014,520.40 100.00
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน    
    บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น     76.92  0.00 0.00
  รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน   0.00 0.00  
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนส�มัญนอกตล�ด  
    บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)   56.51  56.51 0.00
  รวมใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นทุนส�มัญนอกตล�ด    56.51 0.00
  
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 5,621,782,663.63 บาท)   6,014,576.91 100.00
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                      กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้ 
 งบกำ�ไรข�ดทุน     

  สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558

                                                              บาท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน 

 รายได้ดอกเบี้ย 815,960.72

 รายได้จากเงินปันผล 39,623,707.99

 รายได้อื่น  112,675.26

  รวมร�ยได้  40,552,343.97

ค่�ใช้จ่�ย 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,327,347.11

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 49,587.99

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 18,718.74

  รวมค่าใช้จ่าย  1,395,653.84

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน 39,156,690.13

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  113,144,219.98

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (179,152,853.70)

  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 66,008,633.72

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน (26,851,943.59)

กำาไรสะสมต้นงวด 4,253,305,669.81

 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน (26,851,943.59)

กำาไรสะสมปลายงวด 4,226,453,726.22
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          ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
 กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558    
ร�ยละเอียดก�รลงทุน         
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  6,120,322,223.55 99.46

 หุ้นส�มัญ 

   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  

   - ธนาคาร  1,317,599,813.00 21.41

   - วัสดุก่อสร้าง 198,954,470.00 3.23

    - พาณิชย์  431,957,321.25 7.02

   - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 876,912,000.00 14.25

   - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 335,700,750.00 5.46

   - พลังงานและสาธารณูปโภค 397,827,036.00 6.46

   - อาหารและเครื่องดื่ม 467,935,965.00 7.60

   - การแพทย์  345,452,260.00 5.61

   - การท่องเที่ยวและสันทนาการ 205,346,440.00 3.34

   - บริการรับเหมาก่อสร้าง 281,637,040.00 4.58

   - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 495,520,234.00 8.05

   - ขนส่งและโลจิสติกส์  659,677,060.00 10.72

 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ    

  ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ   

   - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  0.00 0.00

      - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   56,509.00  0.00

 เงินฝ�ก      105,745,325.30  1.72

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  33,423,926.61 0.54

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  6,153,746,150.16  บ�ท  

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุนรวม (PTR) : 0.31
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  ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

   กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                 0.00   0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  105,776,621.80  1.72
  ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน     
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ         0.00  0.00
  ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ   0.00 0.00
 ตำ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต.   0.00 0.00
    ที่ สน.24/2552      
       

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ อันดับ มูลค่� มูลค่�ต�ม
    กำ�หนด คว�มน่�เช่ือถือ คว�มน่�เช่ือถือ  หน้�ต๋ัว ร�ค�ตล�ด
    ของตร�ส�ร ของผู้ออก    
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA(tha)  102,889,933.55
2. เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ    N/A A+  344,381.64
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธ.กสิกรไทย  N/A AA(tha)  1,876,840.89
4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบี   N/A AAA(tha)  665,465.72
          
    สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
 บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์  จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้  แบ่งได้ดังนี้

อันดับเครดิตในระดับน่าลงทุน (Investment Grade)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงตำ่าที่สุด มีความสามารถในการ
ชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตำ่ามาก มีความสามารถในการ
ชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตำ่า มีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ที่สูงกว่า มีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความ
สามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้
เป็นอันดับเครดิตตำ่าสุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่าลงทุน

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนก         
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย   
ซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว 
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว    
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สัดส่วนก�รลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่�งๆ 8 อันดับแรกของ
 กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้  

ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558
     
  

          
 
*  เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง + หุ้นทุนอื่น + สินทรัพย์อื่น (เช่น ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์  
  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) - หนี้สิน (เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) 

ธนาคาร
21.41%

พลังงานและสาธารณูปโภค
6.46%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

14.25%  

พาณิชย์ 
7.02%

อาหารและเครื่องดื่ม
7.60%

การแพทย์
5.61%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.05%

ขนส่งและโลจิสติกส์
1072%

เงินสด สินทรัพย์สภาพคล่อง
และอื่นๆ* 19.15%
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558 

 
 อันดับ  ชื่อ ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

 1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)        2,387,014.85  33.80%

 2. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำากัด        1,076,164.55  15.24%

 3. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำากัด            992,344.22  14.05%

 4. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำากัด  451,620.12  6.39%

 5. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด            380,158.81  5.38%

 6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)            340,152.10  4.82%

 7. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด            325,835.83  4.61%

 8. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด            285,493.12  4.04%

 9. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)            209,697.13  2.97%

 10. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)            176,697.43  2.50%

 11. อื่นๆ             437,628.40  6.20%

   รวม      7,062,806.56  100.00%   
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               แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม  
   ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2558
 
 ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท)  มูลค่�
          ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่มี             ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์์ (Trustee Fee) 1,327.35 0.02

 ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)  ไม่มี             ไม่มี

 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)   ไม่มี             ไม่มี

 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย   ไม่มี                ไม่มี

    ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก              

 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย                   ไม่มี             ไม่มี

    ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 68.31 0.00

รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 1,395.66 0.02

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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      รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556      รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น
   
  บริษัท กลยุทธ์ก�รลงทุน จัดเยี่ยมชม สัมมน� หุ้นจอง
    บทวิเคร�ะห์และ บริษัท
  ข้อมูลข่�วส�ร   
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำากัด (มหาชน) X - X X
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำากัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำากัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำากัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำากัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำากัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด  X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำากัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำากัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด X - X X
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำากัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส X X X -
  (ประเทศไทย) จำากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง X X X X
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  X - X -
  จำากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำากัด (มหาชน) X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค X - - -
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำากัด (มหาชน) X X X X
  




