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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2558

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังง�น (K Energy  
Sector Index Fund : K-ENERGY) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วน 
ก�รลงทุน ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2558 ถึงวันที่  
30 กันย�ยน 2558
 KAsset ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเร�ถือเป็นภ�รกิจ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภ�ยใต้ 
หลักธรรม�ภิบ�ล  พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

      ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
         บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

      
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข� ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  KAsset Contact Center 02-6733888 
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
(K Energy Sector Index Fund : K-ENERGY)

ประเภทโครงการ กองทุนหมวดอุตส�หกรรมที่มีก�รกระจ�ยก�รลงทุนน้อยกว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น
ที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. กำ�หนด ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 
15 พฤษภ�คม 2558 จำ�นวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้�นบ�ท รอบระยะเวล�บัญชี  
1 เมษ�ยน ถึง 31 มีน�คม   

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค (ดัชนีอ้�งอิง)  โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิของกองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุน
ใกล้เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค อย่�งไรก็ต�ม กองทุนอ�จลงทุนใน 
หลักทรัพย์ไม่ครบต�มจำ�นวนหรือไม่เป็นไปต�มสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีธุรกิจพลังง�นและส�ธ�รณูปโภคได้ โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ เช่น สภ�วะตล�ดทรัพย์ 
และสภ�พคล่องในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีก�รยกเลิกก�รใช้หรือไม่มีก�รคำ�นวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังง�น
และส�ธ�รณูปโภค บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนดัชนีอ้�งอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งมีลักษณะ 
ที่เหม�ะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่�ว โดยบริษัทจะประก�ศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทร�บและถือว่�ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
ตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้ เงินฝ�ก และหรือตร�ส�รท�งก�รเงิน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอ�จจะลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ย
ล่วงหน้�เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
รวมทั้งอ�จลงทุนในตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้ เงินฝ�กและหรือหลักทรัพย์อื่นใดในต่�งประเทศ 
ที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่�ทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยจะป้องกัน
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลพินิจของผู้จัดก�รกองทุน อย่�งไรก็ต�ม กองทุนจะไม่
ลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�แฝง (Structured Note) ตร�ส�รหนี้ 
ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถลงทุนได้ (non – investment grade) และตร�ส�รหนี้
ที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอ�จมีไว้ซึ่งตร�ส�รหนี้
ที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือตำ่�กว่�ที่ส�ม�รถลงทุนได้ เฉพ�ะกรณีที่ตร�ส�รหนี้นั้นได้รับก�ร 
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จัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่ส�ม�รถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่�นั้น 
รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ (Unlisted Secu-
rities) เว้นแต่เป็นหุ ้นที่คณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้ออกหุ ้นดังกล่�วอยู ่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รกระจ�ย 
ก�รถือหุ้นร�ยย่อยต�มข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยก�รรับหุ้นส�มัญหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย    ยกเว้น
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน    0.15
ค่�ธรรมเนียมก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ข�เข้�   0.15
(เฉพ�ะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้�กองทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ )
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร    0.50
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   0.02
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน    0.075

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก   5,000.00 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป   5,000.00 บ�ท
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน    5,000.00 บ�ท
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�    5,000.00 บ�ท
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

       วันที่ 26 ตุล�คม 2558

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 

 ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลก�รจัดก�รกองทุน 
เปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังง�น ซึ่งจัดก�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด 
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภ�คม 2558 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2558 แล้วนั้น

 ธน�ค�รฯ เห็นว่� บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�ร         
จัดก�รกองทุนกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังง�น เหม�ะสมต�มสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่
ได้กำ�หนดไว้ในโครงก�ร และภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535

    (วิเชียร ชื่นชมแสง) 
    ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
    ผู้ดูแลผลประโยชน์
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

 กองทุนมีนโยบ�ยในก�รสร้�งผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี  
หมวดธุรกิจ ENERGY โดยใช้กลยุทธ์ก�รบริห�รกองทุนเชิงรับ โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้น
ส�มัญจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี หมวดธุรกิจ ENERGY โดย  
ณ สิ้นเดือนกันย�ยน 2558 มีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ 98.37  
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเทียบกับรอบปีบัญชีปัจจุบัน
 กองทุนปรับก�รลงทุนในหุ้นและสัดส่วนก�รลงทุนต�มหุ้นที่ถูกนำ�ม�คำ�นวณดัชนี  
หมวดธุรกิจ ENERGY โดยกองทุนลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี คือ PTT  PTTEP  GLOW  TOP  
IRPC  RATCH  EGCO  BANPU  BCP  TTW  GUNKUL  SPCG  CKP  ESSO  EASTW  
PTG  BAFS  SCN  EARTH  SGP  DEMCO  SOLAR  LANNA  SCG  MDX  SUSCO  
TAE  TCC  AKR  RPC  โดยในระหว่�งรอบบัญชี 1 เมษ�ยน 2558 – 30 กันย�ยน 2558 มี
ก�รเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในก�รคำ�นวณดัชนี หมวดธุรกิจ ENERGY ดังนี้  หุ้นเข้�คำ�นวณดัชนี
คือ SUPER  GPSC  EGATIF  IFEC  และ  SCI  และไม่มีหุ้นที่ถูกนำ�ออกจ�กก�รคำ�นวณดัชนี 
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ร้อยละ

          ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2558

 ผลการดำาเนินงาน  3 เดือน ตั้งแต่เริ่มกองทุน

 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังง�น -20.82% -20.82%

 เกณฑ์ม�ตรฐ�น* -21.87% -20.54%

*  ดัชนีหมวดธุรกิจพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค (Energy Index)         
** เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 
 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน     
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558     
     บ�ท  
  สินทรัพย์   
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 221,950,749.00 
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558 เท่�กับ 289,823,369.76)  
เงินฝ�กธน�ค�ร 4,254,741.52 
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน  
 ดอกเบี้ยค้�งรับ 4,501.98 
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 58,222.77 
รวมสินทรัพย์ 226,268,215.27 
  หนี้สิน  
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ (1,948,917.17) 
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1,060,944.83) 
เจ้�หนี้ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1,590.47) 
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย (190,203.06) 
หนี้สินอื่น  (4,086.26) 
รวมหนี้สิน  (3,205,741.79) 
สินทรัพย์สุทธิ 223,062,473.48 
  สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 29,154,580.8386 หน่วย  291,545,808.39
   มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท  
กำาไรสะสม   
 ยังไม่ได้จัดสรร (66,629,165.11) 
 บัญชีปรับสมดุล (1,854,169.80) 
สินทรัพย์สุทธิ 223,062,473.48 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 7.6510 
 (ปี 2558 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 29,154,580.8386 หน่วย)  
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
                     ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
    อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/  มูลค่า % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด      จำานวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)       
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน     
  หุ้นสามัญ     
 พลังงานและสาธารณูปโภค     
  บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น  148.90 251.64 0.11
  บมจ. เอสพีซีจี  110.80 2,659.20 1.20
  บมจ.โกลว์ พลังง�น  166.30 14,135.50 6.37
  บมจ.จัดก�รและพัฒน�ทรัพย�กร  196.70 2,203.04 0.99
    ภ�คตะวันออก
  บมจ.ซีเค เพ�เวอร์  883.20 2,172.67 0.98
  บมจ.ไทยออยล์  240.30 12,675.83 5.71
  บมจ.บริก�รเชื้อเพลิงก�รบินกรุงเทพ  76.80 1,920.00 0.87
  บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม  164.80 5,644.40 2.54
  บมจ.บ้�นปู  292.90 5,858.00 2.64
  บมจ.ปตท.  337.30 80,952.00 36.47
  บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  468.50 32,795.00 14.78
  บมจ.ผลิตไฟฟ้�  59.80 9,149.40 4.12
  บมจ.ผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรีโฮลดิ้ง  162.50 8,693.75 3.92
  บมจ.ล�นน�ลิกไนต์  63.20 676.24 0.30
  บมจ.สย�มสหบริก�ร  131.00 403.48 0.18
  บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)  96.80 546.92 0.25
  บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์  57.70 398.13 0.18
  บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)  405.00 2,065.50 0.93
  บมจ.ไออ�ร์พีซี  2,371.30 8,916.09 4.02
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  127.90 2,570.79 1.16
    จำ�กัด (มห�ชน)
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  บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่  173.30 3,829.93 1.73
    จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด (มห�ชน)  2,547.30 3,999.26 1.80
  บริษัท โซล�ร์ตรอน จำ�กัด (มห�ชน)  65.80 783.02 0.35
  บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)  91.10 1,074.98 0.48
  บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)  469.20 5,114.28 2.30
  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  121.20 373.30 0.17
    จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน)  202.10 2,970.87 1.34
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)  146.30 1,360.59 0.61
  บริษัท สย�มแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  79.20 855.36 0.39
    จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัท อ�ร์พีซีจี จำ�กัด (มห�ชน)  157.80 142.02 0.06
  บริษัท อินเตอร์ ฟ�ร์อีสท์ วิศวก�ร  213.40 2,155.34 0.97
    จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กัด (มห�ชน)  159.00 287.79 0.13
  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำ�กัด (มห�ชน)  359.20 1,788.82 0.81
 รวมพลังงานและสาธารณูปโภค   219,423.14 98.86
 รวมหุ้นสามัญ   219,423.14 98.86 
 รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน   219,423.14 98.86
 หน่วยลงทุนจดทะเบียน     
  กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น  
    โรงไฟฟ้�พระนครเหนือ ชุดที่ 1 
    ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย  245.40 2,527.62 1.14
 รวมหน่วยลงทุน   2,527.62 1.14
 

 รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 289,823,369.76 บ�ท)  221,950.76 100.00

        

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
                     ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม  
    อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/  มูลค่า % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด      จำานวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)        
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 กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 
 งบกำาไรขาดทุน 
   สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
    
                                                                        บ�ท
รายได้จากการลงทุน  
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 48,368.42 
 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 3,873,829.00 
 ร�ยได้อื่น 80,311.99 
  รวมร�ยได้ 4,002,509.41 
ค่าใช้จ่าย   
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 517,648.10 
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 20,705.92 
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 77,647.21 
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 30,217.22 
 ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชีตัดจ่�ย 18,475.88 
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 111,215.16 
  รวมค่�ใช้จ่�ย 775,909.49 
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 3,226,599.92 
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (1,983,144.27) 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (67,872,620.76) 
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (69,855,765.03) 
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (66,629,165.11)  
กำ�ไรสะสมต้นปี 0.00 
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (66,629,165.11) 
กำ�ไรสะสมปล�ยปี (66,629,165.11) 
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        รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  
รายละเอียดการลงทุน        
    CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2557(*) ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  226,209,992.50 101.41 

 หุ้นสามัญ    

   จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ    

   -พลังงานและสาธารณูปโภค    

   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  287,790.00 0.13

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บมจ.บริก�รเชื้อเพลิง  1,920,000.00 0.86

     ก�รบินกรุงเทพ

   บมจ.บ้�นปู  5,858,000.00 2.63 

   บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม  5,644,400.00 2.53 

   บริษัท ซีเค เพ�เวอร์  2,172,672.00 0.97

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)  1,074,980.00 0.48

   บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ - 1,788,816.00 0.80

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บมจ.จัดก�รและ  2,203,040.00 0.99

     พัฒน�ทรัพย�กรภ�คตะวันออก

   บมจ.ผลิตไฟฟ้�  9,149,400.00 4.10

   บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)  2,065,500.00 0.93

   บมจ.โกลว์ พลังง�น  14,135,500.00 6.34 

   บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่ - 3,829,930.00 1.72

     จำ�กัด (มห�ชน)
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  
รายละเอียดการลงทุน        
    CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2557(*) ราคาตลาด (บาท)
   
   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  2,570,790.00 1.15

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บริษัท อินเตอร์ ฟ�ร์อีสท์ วิศวก�ร - 2,155,340.00 0.97

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บมจ.ไออ�ร์พีซี  8,916,088.00 4.00 

   บมจ.ล�นน�ลิกไนต์  676,240.00 0.30

   บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ - 398,130.00 0.18 

   บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี   2,970,870.00 1.33

     จำ�กัด (มห�ชน) 

   บมจ.ปตท.  80,952,000.00 36.29

   บมจ.ปตท.สำ�รวจและ  32,795,000.00 14.70

     ผลิตปิโตรเลียม

   บมจ.ผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรีโฮลดิ้ง  8,693,750.00 3.90 

   บริษัท อ�ร์พีซีจี จำ�กัด (มห�ชน) - 142,020.00 0.06

   บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)   546,920.00 0.25

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) - 1,360,590.00 0.61

   บริษัท สย�มแก๊ส แอนด์ - 855,360.00 0.38

     ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด (มห�ชน)    

   บมจ. โซล�ร์ตรอน  783,020.00 0.35 
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  
รายละเอียดการลงทุน        
    CG Scoring มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2557(*) ราคาตลาด (บาท)
   
   บมจ. เอสพีซีจี  2,659,200.00 1.19 

   บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด (มห�ชน) - 3,999,261.00 1.79 

   บมจ.สย�มสหบริก�ร - 403,480.00 0.18 

   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ - 373,296.00 0.17

     จำ�กัด (มห�ชน) 

   บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น - 251,641.00 0.11

     จำ�กัด (มห�ชน)

   บมจ.ไทยออยล์  12,675,825.00 5.68

 -พลังงานและสาธารณูปโภค    

   บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)  5,114,280.00 2.29 

หน่วยลงทุน    

   จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ  2,527,620.00 1.13 

เงินฝาก    4,259,243.50 1.91

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (3,147,519.02) (1.41)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  223,062,473.48 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 0.14  
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(*) คำ�อธิบ�ย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”    

 CG Scoring คือก�รวัดผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 

 บริษัทไทย (“IOD”) โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และน้ำ�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี 2557 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี ้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น   15%    

  2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน   10%   

    3. ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย    20%   

    4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส       20%  

    5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร        35%    

   โดย IOD จะทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยชื่อเฉพ�ะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีม�ก” 

และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ต�มต�ร�งดังกล่�วข้�งล่�ง     

   ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ คว�มหม�ย   

  SCORE Range Number of Logo     

   90-100      ดีเลิศ    

   80-89       ดีม�ก    

   70-79      ดี    

   60-69     ดีพอใช้    

   50-59    ผ่�น    

   ตำ่�กว่� 50 No logo given   N/A    
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  รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ   0.00  0.00
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น        4,259,243.50 1.91
 ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน     
(ค) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ   0.00 0.00
 ที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�   0.00 0.00
 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ     
(จ) ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศ สำ�นักง�น ก.ล.ต.   0.00 0.00
    ที่ สน.24/2552      
       

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
   ประเภท           ผู้ออก วันครบ   อันดับ อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
     กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ  ความน่าเชื่อถือ    หน้าตั๋ว ราคาตลาด
       ของตราสาร  ของผู้ออก/คำ้าประกัน     
1. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ  N/A AA(tha),F1+(tha)  4,257,243.50
2. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  N/A AA(tha),F1+(tha)  2,000.00 
       
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้สำ�หรับอันดับ 
คว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล ในกรณีที่ 
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ที่กำ�หนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ 
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่�งไรก็ดี ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่� 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล� 
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่�งไรก็ดี คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กขึ้นไปต�มคว�ม
เปลียนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย

AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย  
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือน้ีจะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือค้ำ�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย อย่�งไรก็ดี ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผล 
กระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้
ม�กกว่�ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่น 
ในประเทศไทย อย่�งไรก็ดี มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล เครื่องหม�ย “+” หรือ 
“-“ อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่�กว่� 
“CCC(tha)” สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว 
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
 
 อันดับ  ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า   

 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  178,641.09  92.54%

 2 บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน  13,557.14  7.02%

    (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

 3 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  833.41  0.43%

  รวม  193,031.64  100.00%
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         แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
   ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
  
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท)  มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 517.65 0.20

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 20.71 0.01

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 77.65 0.03

ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน (Advisory Fee)                ไม่มี                ไม่มี

ค่�ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 30.22 0.01

ค่�ธรรมเนียมก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้� 62.12 0.02

 (Trademark Permission Fee)

ค่�จัดทำ�หนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense) 18.62 0.01

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก 18.48 0.01

 (Set up Fund Expense)

ค่�ประก�ศมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 17.21 0.01

 (NAV Announcement Expense)

ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย ไม่มี                ไม่มี

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                

ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และ                ไม่มี                ไม่มี

 ส่งเสริมก�รข�ยภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 13.26 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 775.92 0.31

* ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว  
** ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

  ไม่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.thh

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก Website : www.kasikornasset.com
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รอบระยะเวล�บัญชี 1 ตุล�คม 2557 - 30 กันย�ยน 2558

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
   
  บริษัท กลยุทธ์การลงทุน จัดเยี่ยมชม สัมมนา หุ้นจอง
    บทวิเคราะห์และ บริษัท
  ข้อมูลข่าวสาร   

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำ�กัด (มห�ชน) X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มห�ชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่� จำ�กัด X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำ�กัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด X - X X
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติน�คิน จำ�กัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง X X X X
  (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน X - X -
  (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี โอเอสเค X X X -
  (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) X - - - 
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