
รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ(KS50RMF)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1พฤศจกิายน2557
ถงึวนัที่31ตลุาคม2558

กอ
งท

ุนเ
ปิด

เค
เซ

็ท
50
เพ

ื่อก
าร
เล
ี้ยง

ชีพ
(K

S5
0R

M
F)



รายงานประจำปี
ณ 31 ตุลาคม 2558  



กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นกองทุนรวมดัชนี 

(Index Fund) ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี SET50 ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจดทะเบียนกองทุน 29 พฤศจิกายน 2556 
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว ้ หน่วยละ 10 บาท 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของดัชนี SET50 ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตรา  
ผลตอบแทนของดัชนี SET50 (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive 
Management Strategy) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทจัดการใช้ระบบภายในที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
สร้างพอร์ตการลงทุนให้ ได้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนดัชนี SET50 เมื่อกองทุนมี
เงินเข้า/ออกจากกองทุนในแต่ละวัน ระบบจะดึงข้อมูลของดัชนี SET50 ณ ปัจจุบัน เพื่อคำนวณ
ปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่ละตัวจากข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ของหุ้นสามัญที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่จะนำมาใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบ
เป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น 
 
 ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทน
ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการ  
คัดเลือกดัชนีที่กองทุนจะใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ได้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
 เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก และใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 



 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างอัตรา
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี SET50 หรือลดความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเพิ่ม  
ผลตอบแทนจากการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินลงทุนมีจำนวนน้อย เมื่อจัดสรรสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์แล้ว อาจทำให้มูลค่าการลงทุนในบางหลักทรัพย์น้อยมาก จนส่งผลให้
กองทุนไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง   
ดังนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures   
เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุน
โดยตรงในหลักทรัพย์ 
 
 ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่จะมี  
ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคเซท็50เพือ่การเลีย้งชพี
วนัที่1พฤศจกิายน2557–31ตลุาคม2558

 
ตลาดทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงจาก 1,584.16 จุด 
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 มาปิดที่ระดับ 1,394.94 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 หรือลดลงร้อยละ 
11.94 โดยดัชนีแกว่งตัวแตะระดับสูงสุดของปีของรอบบัญชีอยู่ที่ 1,615.89 จุด และจุดต่ำสุดของปี
อยู่ที่ 1,301.06 จุด 
 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนสิงหาคม มีการประกาศ 
Roadmap ทางการเมืองที่ชัดเจน และมีความคาดหมายว่าการมีรัฐบาลใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหา 
ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไปสามารถเดินหน้าต่อไป และน่าจะมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเร่งด่วน ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นเรื่องนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศมหาอำนาจ เช่น การประกาศทำ Private QE ของธนาคารกลาง
ยุโรป การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคารขนาดใหญ่ของธนาคารกลางจีน รวมทั้งการประกาศคง
นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
และแตะระดับสูงสุดของปีที่ระดับประมาณ 1,600 จุด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรงในเดือนธันวาคม เนื่องจากปัจจัยลบด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง

 

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2557/2558 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

 (สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558) (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 669,690,823.43 402,067,663.16 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2598 11.6853 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงาน (บาท) (75,563,689.44) 50,590,053.38 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก 
 การดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (1.4255) 1.6853 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)1) (12.19) 16.85 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) 2) (14.59) 12.62  
1) ใช้ข้อมูลวันศุกร์ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
2) ดัชนีราคาหุ้น SET50 
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หลังผลการประชุม OPEC ที่มีมติไม่ลดกำลังการผลิต เพื่อกดดันให้การผลิตและพัฒนา Shale 
Gas/Oil ในสหรัฐฯ มีปริมาณลดลง และมีการปรับการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันลดลง   
ยิ่งกดดันราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มหลักในตลาดหุ้นไทย ทำให้เกิดแรงเทขายอย่าง  
ต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลงค่อนข้างแรงและลงไป
ต่ำสุดระหว่างวันที่ระดับ 1,375 โดยความผันผวนของดัชนีปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และตลาด  
มีมูลค่าการซื้อขายในระดับที่สูงโดยบางวันระดับการซื้อขายเกิน 1 แสนล้านบาท 
 ในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี 2558 ตลาดหุ้นค่อยๆปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประกาศ
มาตรการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยกำหนดจำนวนเงินที่จะใช้ถึง 1.1 ล้าน
ล้านยูโรซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาด และมีกำหนดระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายน ปี 2559 และ
สามารถที่จะต่ออายุมาตรการดังกล่าวต่อไปได้อีกหากมีความจำเป็น มาตรการดังกล่าวส่งผลบวก
ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทย โดยดัชนีฯ ปิดระดับสูงสุดของปีที่ 1,615.89 จุด
ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของไตรมาสที่หนึ่งตลาดเริ่มมีความกังวลในเรื่อง
ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากผลการเลือกตั้งในกรีซซึ่งนโยบายของพรรค Syriza ที่ชนะ  
การเลือกตั้งนั้นต่อต้านมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ EU และ IMF โดยท่าทีของกรีซทำให้การพูดคุย
ตกลงเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้น่าจะเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ตลาดกังวลว่ากรีซอาจจะจำเป็นต้อง  
ออกจากยูโรโซนหากมีการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้การประกาศลอยตัวค่าเงินสวิสฟรังก์ซึ่ง  
แข็งค่าขึ้น 20% เทียบกับเงินยูโรของธนาคารกลางสวิสเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เข้ามาเพิ่ม
ความผันผวนให้กับตลาดเงินตลาดทุนโดยตอกย้ำความอ่อนไหวของค่าเงินสกุลยูโร ส่งผลให้ตลาด
ค่อยๆ ปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 โดยนอกจากปัญหาหนี้กรีซแล้ว ตลาด
ยังมีความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายหลังจากที่มีรายงานยอดการ
จ้างงานของสหรัฐออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ในขณะที่ภาพเศรษฐกิจภายในของประเทศไทย
เริ่มอ่อนตัวลง ทั้งในส่วนของการส่งออก การบริโภค และการลงทุน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ต้องปรับลดประมาณการ GDP ของไทยลงเหลือ 3.8% จากระดับเดิมที่ 4.0% และปรับลด  
ดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.75% อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง 
นักวิเคราะห์ยังคงปรับลดประมาณการ GDP ลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่าระดับ 3% ส่งผลให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่แย่กว่าคาด  
ในช่วงต้นไตรมาสสอง ถึงแม้การยกเลิกกฏอัยการศึกจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติและภาคการ  
ท่องเที่ยวกลับมาได้อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ยังคงปรับตัวลดลง จากการที่หุ้นกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์โดนกดดันจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าคาด เนื่องจาก
แนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลงและปริมาณสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น  
นำไปสู่การตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามทิศทางการลดดอกเบี้ยนโยบาย
ของแบงก์ชาติยังส่งผลเชิงลบต่อแนวโน้มการทำกำไรของกลุ่มธนาคารอีกด้วยในขณะเดียวกันตลาด
หุ้นโลกยังมีปัจจัยกดดันจากทั้ง PMI ภาคการผลิตของทั้งยุโรป, จีน และญี่ปุ่นที่ออกมาต่ำกว่าคาด 
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 ในไตรมาส 3 ปี 2558 ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลดลง แม้ความกังวลต่อปัญหาของ
ประเทศกรีซจะคลี่คลายลง ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลผลประกอบการไตรมาสสองของกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ที่ยังแสดงถึงแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ที่ดูแย่ลง และแนวโน้มการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง
ที่ ไม่ฟื้นตัว รวมถึงข่าวการเลื่อนการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานออกไปในปี 2559 ทำให้
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยลดลง ส่งผลกดดันราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและดัชนีตลาดหุ้น ในขณะที่
ปัจจัยลบที่มาซ้ำเติมคือเหตุการณ์ระเบิดที่ย่านราชประสงค์ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของ  
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มโรงแรมและขนส่งปรับลดลงอย่างมาก ในส่วนของ
ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญคือ แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกของธนาคาร
กลางสหรัฐ ส่งผลให้ดอลล่าร์แข็งค่าขึ้น และมีผลกระทบในเชิงลบต่อราคาน้ำมันดิบ ค่าเงิน  
ในภูมิภาค นอกจากนั้นธนาคารกลางจีนยังมีการขยายกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนต่อวัน
เป็นร้อยละ 2 เพื่อให้สะท้อนกลไกตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินหยวนและค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย
อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลในรื่องการเคลื่อนย้ายของเงินทุน และก่อให้เกิด
แรงขายในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค รวมทั้งของประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในเดือน
กันยายนโดยรวมเริ่มมีเถียรภาพมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากภาวะ oversold ของตลาดหุ้นที่ปรับตัวลง
รุนแรงมากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยในเดือนกันยายนและตุลาคมนักลงทุนเริ่มคลาย
กังวลในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของโลกโดยเฉพาะประเทศจีน
ออกมายังมีความอ่อนแอ โดยเฉพาะในส่วนของภาคการผลิต อีกทั้งท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ที่เริ่มมีท่าทีที่เป็นห่วงภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทำให้ตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองการขึ้นดอกเบี้ย  
ครั้งแรกของเฟดไกลออกไปจากเดิมที่คาดว่าเป็นเดือนกันยายน 2558 ไปเป็นปลายปีนี้หรือ  
ต้นปีหน้าแทน ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ชะลอการแข็งค่าขึ้นในเดือนตุลาคม อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 2.30% ในช่วงกลางเดือน
กันยายนลงมาทำระดับต่ำสุดที่ 1.97% ในช่วงกลางเดือนตุลาคมและแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง  
โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่เริ่มชะลอลงอย่างชัดเจนส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มค่อยๆ ไต่ระดับ  
กลับขึ้นมายืนเหนือ1,400 จุดได ้
  
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50   
โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ ในหุ้นสามัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 มีสัดส่วน  
การลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 99.53 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนปรับการลงทุนในหุ้นและสัดส่วนการลงทุนตามหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50   
ซึ่งมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน โดยในระหว่างรอบบัญชี 1 มีนาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558   
มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดังนี้ หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ CK KTIS 
และ SPALI หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BLA GLOBAL และ KKP โดยมีผลตั้งแต่วันที่   
1 มกราคม 2558 และสำหรับช่วงเวลา 6 เดือนหลัง หุ้นเข้าคำนวณดัชนีคือ BA BMCL CBG 
ITD SAWAD TPIPL และ WHA หุ้นออกจากการคำนวณดัชนีคือ BAY BIGC BJC KTIS 
SCCC SPALI และ VGI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12.19 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานลดลงร้อยละ 14.59 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 2.40 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่31ตุลาคม2558

 
 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 192,262.71 49.38% 
 2 บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  
   จำกัด (มหาชน)  130,218.03 33.44% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 51,698.65 13.28% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 6,133.35 1.58% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,763.84 0.71% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2,763.29 0.71% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 1,969.80 0.51% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1,548.75 0.40% 
  รวม  389,358.42 100.00%

 

ตารางเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพกับเกณฑ์มาตรฐาน*

 
 30ต.ค. ผลการดำเนินงาน
 2558 นับย้อนหลังณวันที่30ตุลาคม2558 
   3เดือน 6เดือน 1ปี ตั้งแต่เริ่มกองทุน   
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.2605 -4.45% -11.43% -12.19% 2.61% 
เกณฑ์มาตรฐาน* 899.52 -5.36% -12.53% -14.59% -3.82%  

* ดัชนีราคาหุ้น SET50 
** เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2558ถึงวันที่31ตุลาคม2558

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,782.91 0.34 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 99.84 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 445.73 0.09 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 32.77 0.01 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  
 (Trademark Permission Fee) 213.95 0.04 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 35.90 0.01 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 29.35 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 206.72 0.04 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 27.78 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 2,874.95 0.57

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



7

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่31ตุลาคม2558

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,361.80 0.54 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 188.26 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 840.45 0.13 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 65.00 0.01 
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า  
 (Trademark Permission Fee) 403.42 0.06 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย 
 (Report to Unitholders Expense) 72.03 0.01 
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 (NAV Announcement Expense) 61.43 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 206.72 0.03 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 49.16 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 5,248.27 0.83

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 
เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นั้น 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารและจัดการกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์
ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 (วรรณวิภา คูสกุล) 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
      ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ 
 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย
งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนและ
กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน  
ที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้  
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน  
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์   
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ  
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ  
งบการเงินโดยรวม 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของ  
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการดำเนินงาน   
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
  (นายพิชัย ดัชณาภิรมย์) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 
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   บาท
 หมายเหตุ 2558  2557
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3 666,627,933.70 397,860,259.60 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เท่ากับ 704,875,427.15 บาท) 
 (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เท่ากับ 355,218,102.33 บาท) 
เงินฝากธนาคาร 5, 11 7,752,822.68 8,801,188.68 
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ  132,949.73 8,192.83 
รวมสินทรัพย์   674,513,706.11 406,669,641.11  
   หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  4,009,214.88 4,010,339.46 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  299,341.03 281,856.69 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11 500,793.72 302,465.48 
หนี้สินอื่น    13,533.05 7,316.32 
รวมหนี้สิน   4,822,882.68 4,601,977.95 
สินทรัพย์สุทธิ   669,690,823.43 402,067,663.16 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  652,727,661.11 344,079,549.45 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 จำนวน 65,272,766.1113 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 34,407,954.9447 หน่วย) 
กำไรสะสม 
 ยังไม่ได้จัดสรร  (24,973,636.06) 50,590,053.38 
 บัญชีปรับสมดุล 2.7 41,936,798.38 7,398,060.33 
สินทรัพย์สุทธิ   669,690,823.43 402,067,663.16 
 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 2.4 10.2598 11.6853 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 65,272,766.1113 หน่วย) 
 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 34,407,954.9447 หน่วย) 

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล

ณวันที่31ตุลาคม2558
	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31ตุลาคม2558

 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน และตามประเภทของอุตสาหกรรม 
    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 100.00% 

 หุ้นสามัญ - 100.00% 

  ธนาคาร - 18.10% 

   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  148,700 24,907,250.00 

   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  181,900 31,377,750.00 

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  1,070,400 18,303,840.00 

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  257,500 34,376,250.00 

   บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  90,100 3,018,350.00 

   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  3,270,200 8,698,732.00 

      120,682,172.00 

  วัสดุก่อสร้าง - 6.94% 

   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  93,100 42,267,400.00 

   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  1,581,700 3,985,884.00 

      46,253,284.00 

  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 4.22% 

   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  365,300 8,438,430.00 

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  353,700 19,718,775.00 

      28,157,205.00 

  พาณิชย์ - 6.86% 

   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  703,600 35,180,000.00 

   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  1,017,176 7,120,232.00 

   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  86,800 3,428,600.00 

      45,728,832.00 
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 16.50% 

   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  229,500 53,473,500.00 

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  251,700 18,877,500.00 

   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  536,600 3,031,790.00 

   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  84,200 2,631,250.00 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  181,400 12,335,200.00 

   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  1,941,627 19,610,432.70 

      109,959,672.70 

  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - 1.18% 

   บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  93,400 7,892,300.00 

      7,892,300.00 

  พลังงานและสาธารณูปโภค - 20.44% 

   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  108,800 3,916,800.00 

   บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  201,900 4,381,230.00 

   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  40,400 6,282,200.00 

   บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  115,700 9,921,275.00 

   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  1,571,800 6,412,944.00 

   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  331,100 24,170,300.00 

   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  229,800 63,195,000.00 

   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  112,000 5,936,000.00 

   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  159,300 8,642,025.00 

   บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  311,700 3,366,360.00 

      136,224,134.00 

  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 0.73% 

   บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  154,500 4,866,750.00 

      4,866,750.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 

  เงินลงทุนและหลักทรัพย์ - 0.51% 

   บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)  78,300 3,425,625.00 

      3,425,625.00 

  อาหารและเครื่องดื่ม - 5.49% 

   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  600,700 12,434,490.00 

   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  76,800 2,995,200.00 

   บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  347,000 10,583,500.00 

   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  70,500 3,877,500.00 

   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  379,000 6,708,300.00 

      36,598,990.00 

  การแพทย์ - 5.31% 

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  1,207,200 22,936,800.00 

   บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  57,600 12,441,600.00 

      35,378,400.00 

  การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 0.59% 

   บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  103,700 3,940,600.00 

      3,940,600.00 

  บริการรับเหมาก่อสร้าง - 1.07% 

   บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)  132,700 3,748,775.00 

   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  409,400 3,377,550.00 

      7,126,325.00 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 4.76% 

   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  347,800 15,998,800.00 

   บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  891,500 7,622,325.00 

   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  172,800 4,838,400.00 

   บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  1,014,500 3,266,690.00 

      31,726,215.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



15

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณวันที่31ตุลาคม2558
 

    บาท 

  จำนวนหนว่ย  มลูคา่ยตุธิรรม 

  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 7.30% 

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  113,000 33,674,000.00 

   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  912,100 8,801,765.00 

   บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  164,100 3,298,410.00 

   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  1,589,700 2,893,254.00 

      48,667,429.00 

  รวมหุ้นสามัญ   666,627,933.70 

 รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 704,875,427.15 บาท)   666,627,933.70 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
ณวันที่31ตุลาคม2558

    
 บาท  
  สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่  สำหรบัรอบระยะเวลา 
  31 ตลุาคม 2558  บญัชตีัง้แตว่นัที ่
    29 พฤศจกิายน 2556  
    (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 
    กองทนุ) ถงึวนัที ่
 หมายเหต ุ   31 ตลุาคม 2557  

รายได้จากการลงทุน 2.2 

 รายได้เงินปันผลรับ  21,001,555.85 8,432,249.90 

 รายได้ดอกเบี้ย  11,317.84 20,554.20 

  รวมรายได้  21,012,873.69 8,452,804.10 

ค่าใช้จ่าย  2.2 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ 6, 11 3,361,802.18 1,318,056.20 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6 188,261.00 73,811.13 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6, 11 840,450.50 329,514.13 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  65,000.00 60,000.00 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวม  - 107,000.00 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 792,760.14 323,870.19 

  รวมค่าใช้จ่าย  5,248,273.82 2,212,251.65 

รายได้สุทธิจากการลงทุน  15,764,599.87 6,240,552.45 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2.2 (10,438,638.59) 1,707,343.66 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2.2, 8 (80,889,650.72) 42,642,157.27 

  รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  (91,328,289.31) 44,349,500.93 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (75,563,689.44) 50,590,053.38 
 
กำไรสะสมต้นปี 9 50,590,053.38 - 

บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (75,563,689.44) 50,590,053.38 

กำไรสะสมปลายปี  (24,973,636.06) 50,590,053.38 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ตุลาคม2558

 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (K SET50 Equity RMF) มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนและตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล
หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในกองทุนเปิดเค เซ็ท 50   
เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
ตลอดอายุโครงการกองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 กองทุนมีทุน  
จดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน   
หน่วยลงทุนละ 10 บาท 
 กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีนโยบายที่จะ
ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50   
ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ ใกล้เคียงกับอัตรา  
ผลตอบแทนของดัชนี SET50 อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุน  
ในหุ้น ซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น   
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี 
SET50 หรือลดความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
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2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 

 งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐาน
การบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติใน
ประเทศไทย 

 
2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 
 ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้  
ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ 
 กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน บันทึกในงบกำไรขาดทุน 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 

2.3 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมี
สิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลัก
ทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิด ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คำนวณจาก
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามลำดับดังนี้ 

 
(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง 

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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 สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตรา
ผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุ
ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน 
 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดของ มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น กำไร (ขาดทุน จากการวัดค่า
เงินลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

 
2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 

 กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นป ี

 
2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 

 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณไว ้

 
2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุน  
ในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบ  
ในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 
 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน  
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2.7 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับ
ซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล  

2.8 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ 
 ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐาน
การบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 
1 มกราคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ  
ต่องบการเงินที่นำเสนอ 
 

3. เงินลงทุน 
 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2558 2557 
 ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม ราคาทนุ มลูคา่ยตุธิรรม 
  หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน 
   หุ้นสามัญ 704,875,427.15 666,627,933.70 355,218,102.33 397,860,259.60 
  รวมเงินลงทุน 704,875,427.15 666,627,933.70 355,218,102.33 397,860,259.60 

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่   
29 พฤศจิกายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 กองทุน  
ได้ซื้อขายเงินลงทุน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 
490.63 ล้านบาท และ 370.35 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวนเงิน 130.53 ล้านบาท 
และ 16.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 78.08 และร้อยละ 138.90 
และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.77 และร้อยละ 6.32 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป ี
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5. เงินฝากธนาคาร 
 กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ดังนี ้

 2558 2557 
 อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ จำนวนเงนิ 
 % บาท % บาท 
ประเภทกระแสรายวัน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.000 331,341.03 0.000 283,856.69 
   331,341.03  283,856.69 
ประเภทออมทรัพย์  
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0.125 7,421,481.65 0.125 8,517,331.99 
   7,421,481.65  8,517,331.99 
  รวม  7,752,822.68  8,801,188.68 
 
6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.500 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.028 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวัน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณ 

 
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าส่งเสริม
การขายตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง
ของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วยลงทุนและอื่นๆ 
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8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน      
    บาท 
   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับรอบระยะเวลา 
    31 ตลุาคม 2558 บญัชตีัง้แตว่นัที ่
    29 พฤศจกิายน 2556  
    (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 
    กองทนุ) ถงึวนัที ่
    31 ตลุาคม 2557 
 โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
  จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ  
  เงินลงทุน ณ วันต้นปี (42,642,157.27) - 
 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 
  ยุติธรรม ของเงินลงทุน ที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (38,247,493.45) 42,642,157.27 
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น 
  จากเงินลงทุน (80,889,650.72) 42,642,157.27 
 
9. กำไรสะสมต้นปี 

 กำไรสะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย 
    บาท 
 กำไรสะสมต้นปีเริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม  6,240,552.45 
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  1,707,343.66 
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม  42,642,157.27 
 กำไรสะสมต้นปีทั้งสิ้น  50,590,053.38 
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10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
10.1 นโยบายการการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของ
เครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2  

10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน 
กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง  

10.3 มูลค่ายุติธรรม 
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ  

10.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และ  
มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุน  
จึงอยู่ในระดับต่ำ 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 

 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 

 ปรบัขึน้ลงตาม 

 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน - - 666,627,933.70 666,627,933.70 

เงินฝากธนาคาร 7,421,481.65 - 331,341.03 7,752,822.68 
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 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถ  
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

   บาท 

 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที ่   ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 

 ปรบัขึน้ลงตาม 

 ราคาตลาด 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุน - - 397,860,259.60 397,860,259.60 

เงินฝากธนาคาร 8,517,331.99 - 283,856.69 8,801,188.68 
  

10.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 
โดยปัจจัยที่ เข้ ามากระทบอาจแบ่งออกได้ เป็นความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นกับตลาด  
โดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk)  
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน  
ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม 
แนวทางที่กองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) 
สามารถทำได้ โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละ  
กลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงให้มีผลตอบแทนที่ดีและไม่ให้เกิดความเสี่ยง
มากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาด  
โดยรวม (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถที่ขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็น  
ความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้ 

 
10.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฎิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
จากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว  

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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10.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหาย  
อันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือ  
ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนต้องการ  
ใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2558 มีดังนี ้

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย:ล้านบาท) 

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

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน  666.63 - - - - 666.63 
เงินฝากธนาคาร - 7.75 - - - 7.75 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - - 4.01 - - 4.01 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 0.30 - - 0.30 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 0.50 - - 0.50  

 ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย:ล้านบาท) 

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

 ระยะเวลา 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินลงทุน  397.86 - - - - 397.86 
เงินฝากธนาคาร - 8.80 - - - 8.80 
หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - - 4.01 - - 4.01 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุน - - 0.28 - - 0.28 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 0.30 - - 0.30 

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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11. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนและกิจการ  
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย  

 ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  
ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัจดัการกองทนุ  
 และเปน็นายทะเบยีน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั เปน็บรษิทัจดัการกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จำกดั (มหาชน) เปน็บรษิทัในเครอืของผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง  
 บรษิทัจดัการกองทนุ  
 กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-   

 บาท 
    สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับรอบระยะเวลา 
     31 ตลุาคม 2558 บญัชตีัง้แตว่นัที ่
     29 พฤศจกิายน 2556  
     (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 
   นโยบายการ  กองทนุ) ถงึวนัที ่
   กำหนดราคา  31 ตลุาคม 2557  
รายการในระหว่างป ี
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  รายได้เงินปันผลรับ ตามการประกาศจ่าย 627,900.00 234,950.00 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 840,450.50 329,514.13 
  บริษัทผู้ออกตราสาร 
  - ซื้อเงินลงทุน ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ  22,588,828.64 16,556,993.97 
  - ขายเงินลงทุน ราคาตลาด 
   หุ้นสามัญ  2,641,885.84 379,596.81 

กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

วันที่31ตุลาคม2558


 บาท 
    สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับรอบระยะเวลา 
     31 ตลุาคม 2558 บญัชตีัง้แตว่นัที ่
     29 พฤศจกิายน 2556  
     (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 
   นโยบายการ  กองทนุ) ถงึวนัที ่
   กำหนดราคา  31 ตลุาคม 2557  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 
  ค่าธรรมเนียม 
   การจัดการกองทุน ตามที่ระบุในโครงการ 3,361,802.18 1,318,056.20 
 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  ค่านายหน้าในการ 
   ซื้อขายหุ้นสามัญ อัตรา 0.15% - 0.20% 51,698.65 9,810.98 
 บาท 
    2558 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป ี    
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    
  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)  31,377,750.00 21,358,000.00 
  เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  331,341.03 283,856.69 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  76,401.41 42,507.98 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด    
  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย  305,605.70 170,031.88 
 
12. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่ง  
ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน  
ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน 
 

13. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวมเมื่อวันที่   
25 ธันวาคม 2558 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2558

รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มลูคา่ตาม %NAV
 ปี2558(*) ราคาตลาด(บาท) 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  674,383,890.11 100.70 
หุ้นสามัญ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
  -ธนาคาร
   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  24,907,250.00 3.72 
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  31,377,750.00 4.69 
   บมจ.ธนาคารกรุงไทย  18,303,840.00 2.73 
   บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  34,376,250.00 5.13 
   บมจ.ทุนธนชาต  3,018,350.00 0.45 
   บมจ.ธนาคารทหารไทย  8,698,732.00 1.30 
  -วัสดุก่อสร้าง
   บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  42,267,400.00 6.31 
   บมจ. ทีพีไอ โพลีน  3,985,884.00 0.60 
  -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  19,718,775.00 2.94 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  
    จำกัด (มหาชน)  8,438,430.00 1.26 
  -พาณิชย์
   บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  7,120,232.00 1.06 
   บมจ.ซีพี ออลล์  35,180,000.00 5.25 
   บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  3,428,600.00 0.51 
  -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   บมจ.ไทยคม  2,631,250.00 0.39 
   บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น  19,610,432.70 2.93 
   บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  53,473,500.00 7.98 
   บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  18,877,500.00 2.82 
   บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นเนล - 3,031,790.00 0.45 
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  12,335,200.00 1.84 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2558

รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มลูคา่ตาม %NAV
 ปี2558(*) ราคาตลาด(บาท)

  -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)  7,892,300.00 1.18 
  -พลังงานและสาธารณูปโภค
   บมจ.บ้านปู  4,381,230.00 0.65 
   บมจ.บางจากปิโตรเลียม  3,916,800.00 0.58 
   บมจ.ผลิตไฟฟ้า  6,282,200.00 0.94 
   บมจ.โกลว์ พลังงาน  9,921,275.00 1.48 
   บมจ.ไออาร์พีซี  6,412,944.00 0.96 
   บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  5,936,000.00 0.89 
   บมจ.ปตท.  63,195,000.00 9.44 
   บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  24,170,300.00 3.61 
   บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  3,366,360.00 0.50 
   บมจ.ไทยออยล์  8,642,025.00 1.29 
  -สื่อและสิ่งพิมพ์
   บมจ.บีอีซี เวิลด์  4,866,750.00 0.73 
  -เงินทุนและหลักทรัพย์
   บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979  3,425,625.00 0.51 
  -อาหารและเครื่องดื่ม
   บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  6,708,300.00 1.00 
   บมจ.คาราบาวกรุ๊ป  2,995,200.00 0.45 
   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  12,434,490.00 1.86 
   บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  3,877,500.00 0.58 
   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  10,583,500.00 1.58 
  -การแพทย์
   บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  22,936,800.00 3.42 
   บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  12,441,600.00 1.86 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2558

รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มลูคา่ตาม %NAV
 ปี2558(*) ราคาตลาด(บาท) 
  -การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  3,940,600.00 0.59 
  -บริการรับเหมาก่อสร้าง
   บมจ.ช.การช่าง  3,748,775.00 0.56 
   บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  3,377,550.00 0.50 
  -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท  4,838,400.00 0.72 
   บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  7,622,325.00 1.14 
   บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  15,998,800.00 2.39 
   บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  3,266,690.00 0.49 
  -ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  2,893,254.00 0.43 
   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  8,801,765.00 1.31 
   บมจ.ท่าอากาศยานไทย  33,674,000.00 5.03 
   บมจ.การบินกรุงเทพ  3,298,410.00 0.49 

เงินฝาก    7,755,956.41 1.16 
 
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (4,693,066.68) (0.70) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  669,690,823.43 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):0.21
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 (*)  คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”     
 CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”)   
 โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2557 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้  
  
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น        15%  
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  10%  
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  20%  
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   20%  
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   35%  
  
 โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ   
“ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”   
 โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง  
  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย  
 SCORE Range Number of Logo  
  
 90-100  ดีเลิศ  
 80-89  ดีมาก  
 70-79  ดี  
 60-69  ดีพอใช้  
 50-59  ผ่าน  
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  7,755,956.41 1.16  
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.  0.00 0.00 
 ที่ สน.24/2552 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
    ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA(tha),F1+(tha)  331,341.03 

2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย  N/A AA+  7,424,615.38  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม(ง)
เท่ากับ0.00%
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย  
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติ
แล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
สูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลียนแปลงใน  
ทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
 
AA - มคีวามเสีย่งตำ่มาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
 
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แตม่คีวามออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า 
 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ตอ่ทา้ย เพือ่จำแนกความแตกตา่ง
ของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่31ตุลาคม2558

 
1. 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 

วีรชัย จันเป็ง 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
แทน วรรณศุภ 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
สุปรีดิ์ สุวพันธ์ 
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 

ทรงพร สืบสายไทย 
สารัช อรุณากูร 
นรรัตน์ สุขุมภาณุเมศร์ 
อิศรา พุฒตาลศรี 
วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
เสาวลักษณ์ พัฒนดิลก 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 




37

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
   กลยุทธ์
   การลงทุน จัดเยี่ยม
 

บริษัท
 บทวิเคราะห์และ ชมบริษัท

สัมมนา หุ้นจอง

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

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X X - 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ตุลาคม 2558 
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กองทุนเปิดเคเซ็ท50เพื่อการเลี้ยงชีพ

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. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
 8. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 




