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��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� (������!) #����$��������$���������%�%���� 6 ����� #��ก������'(�ก��������)��*�+',��� 
(KFSEQ-D) *�+�4*������5 1 ก�ก7�)8 2558 
<������5 31 >����)8 2558 8������	
����������� ?��8�����%����������+ 

��ก������������ 
ก������'(�ก��������)��*�+',��� 8�8��)��������$��$��>� @ �����5 31 >����)8 2558 ����ก�� 2,126.60 �	����� )���'D�8��)��������$��$��>�*��
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'�%���I�� ��5�����	���% 14.39 

J��%ก�������K�H�����5����8� 
K�H��� 6 �������5����8� *�+�4*������5 1 ก�ก7�)8 2558 
<� 31 >����)8 2558 ��H��*�����ก������4��'�%���I�� I�	����'���*������
��ก 1,504.55 ��� @ $�+������8�
����� 2558 8�������5 1,288.02 ��� @ $�+������>����)8 2558 ����'D�ก��'���*�������	���% 14.39 
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               Unaudited

                      (��)

��������

����������������������� (������ 2,231,519,491.86  ��) 2,134,843,559.07          

����+�ก������ 5,466,860.90                 

�-ก.�/0

1�ก23ก��/0� 324,632.72                    

1�กก��4��.�56����� 103,482.27                    

1�ก����78�9� 1,958,000.00                 

�6��������� 2,142,696,534.96          

.�/0���

�1:�.�/0

1�กก�����;<03�<�.�56����� 1,333,382.88                 

1�กก��;<03�������� 10,386,925.37               

�5�������/������7�/=��.�56����� 7,171.38                        

�5�>?:15���:��15�� 4,227,017.49                 

.�/0���3<=� 142,667.92                    

.�/0����6� 16,097,165.04               

������������ 2,126,599,369.92          

������������:

.�56�����12A��/�� 1,000 �:��.�56� �-��5�/=���B6:.�56��A 10 ��

��/=B2:���1�ก9-:C<3.�56����� 2,310,304,119.06          

กD�B��A�� 330,014,302.72             

��E?/7�����2�� (513,719,051.86)

������������ 2,126,599,369.92          

�������������53.�56� 9.2048                           

1D��6�.�56�����/=1D�.�5��B2:F�:6�0�.�2 G 6����0��62 (.�56�) 231,030,411.9055         

ก3����7H2ก���I�/3��6��/078�9�

��2��

G 31 ���6��� 2558
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                      (��)

��������กก������

  ��������ก����� 324,633.25                  

  ��������%�&'�(� 28,040,662.76             

������,��-%�� 28,365,296.01             

01�23��1��

  01�4��5����5ก���,�ก�� 23,860,143.83             

  01�4��5����5(6��67�(�&�89�3�: 835,105.07                  

  01�4��5����5���8����� 1,864,073.77               

01�23��1��,��-%�� 26,559,322.67             

��������กก������-�4% 1,805,973.34               

���ก��ก;��� (<����) -�4%��ก��%�����

  ���ก��ก;��� (<����) -�4%�=�ก%�<>��,��-%�� (65,421,920.67)

  ���ก��ก;��� (<����) -�4%�=�,��51�ก%�<>��,��-%�� (118,966,743.54)

�?5���ก��ก;��� (<����) �=�ก%�<>��7�8�,��51�ก%�<>�� (184,388,664.21)

ก���@%=5<>��2�-%��,@�:-�4%��กก���;���%���� (182,582,690.87)

ก�����&A�ก���B���%0?%C��&'�(�

��ก;���<����

-;�D�,��?��,E3�-%��-��?,��= 31 4,�?�05 2558

6



               Unaudited


��� ������� (���) / ���������� � �
��!"
�

#!�$����������/%��

ก��'�/%��

ก(��ก��)�* (�����"��'� +
ก��,-� .����
��� /0��.�(��� (���) ������

(%) ���������

(��ก��)�*2�#!��3

����4�ก

���)�* 6.14

                              ��/. .��'9ก� 0.950000 ��=>
�.�?�� 565,108.40 565,108.40 0.03

                              ��/. .��9
�, 1.000000 ��=>
�.�?�� 130,495,991.07 130,495,991.07 6.11

(���/+�!��,��

(���'���D

          ก���� �ก�/ก�����

                    (�.+ ���� 9.30

                              ��/. .ก����) BBL 753,000.00 114,832,500.00 5.38

                              ��/. .ก'�กH�� KBANK 556,200.00 83,708,100.00 3.92

          ก����
'��(�����)�*L�!ก�
'���

                    (�.+.�'+�ก�
'��� 5.52

                              ��/.#��M�����*H�� SCC 256,400.00 117,944,000.00 5.52

                    (�.+��ก����(��ก�
'��� 2.61

                              ��/.�,�,M,L
� TTCL 3,570,262.00 55,696,087.20 2.61

                    (�.+)�Q��
'��(�����)�* 15.95

                              ��/.
��! �
*#
�R�>� AMATA 5,108,000.00 62,828,400.00 2.94

                              ��/.�MT����)�Q�� CPN 1,072,900.00 50,426,300.00 2.36

                              ��/.L��+* L
�+* �V��'* LH 7,986,900.00 75,476,205.00 3.54

                              ��/.L
�.),.�
T�. +,�.��
#�����* LPN 3,897,300.00 62,356,800.00 2.92

                              ��/.�.
���,-�V�'* QH 38,886,816.00 89,439,676.80 4.19

          ก������)��ก

                    (�.+)������L�!'� �Y�#9$� 12.84

                              ��/.���/�ก#Z9���,�� BCP 2,571,800.00 84,869,400.00 3.98

                              ��/.#�� PTT 315,000.00 76,860,000.00 3.60

                              ��/.'��* #Z9���,�� ,H[�*��>� SPRC 1,958,600.00 17,725,330.00 0.83

                              ��/.H��

��* TOP 1,433,200.00 94,591,200.00 4.43

ก
�����#Z+ก��3,
��.��,-#̂�%�

��#!ก
����!�
,�+���������

Y 31  ��.��� 2558

ก�L'+����!�
,�+���������2R�ก�/�+ก�������#!�$�"
����������L�!#!�$�"
�
��'�(ก�
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��� ������� (���) / ���������� � �
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#!�$����������/%��

ก��'�/%��

ก(��ก��)�* (�����"��'� +
ก��,-� .����
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(%) ���������

ก
�����#Z+ก��3,
��.��,-#̂�%�

��#!ก
����!�
,�+���������

Y 31  ��.��� 2558

ก�L'+����!�
,�+���������2R�ก�/�+ก�������#!�$�"
����������L�!#!�$�"
�
��'�(ก�

          ก������ก�

                    (�.+)�Y�R�* 8.88

                              ��/.��.�,- �
������,- BEAUTY 17,005,000.00 97,778,750.00 4.58

                              ��/.(���')'�����9���'�� ROBINS 2,111,000.00 91,828,500.00 4.30

                    (�.+ก�L)��* 9.49

                              ��/.���ก
ก �R� V
'#Z�
� BCH 7,522,800.00 68,081,340.00 3.19

                              ��/.ก����)+�'���.Rก� BDMS 6,027,900.00 134,422,170.00 6.30

                    (�.+'=>
L�!'�>�)��)* 4.96

                              ��/. ., /, H
 9ก��
� �,�+,� VGI 10,794,788.00 39,940,715.60 1.87

                              ��/. �.�*�)
��* �
T���
*�������* WORK 1,509,700.00 66,049,375.00 3.09

                    (�.+ก���
���,>�.L�!'�����ก� 4.98

                              ��/.9�L��MT����)��M� CENTEL 2,417,700.00 106,378,800.00 4.98

                    (�.+"�'��L�!9�/�'��ก'* 12.58

                              ��/.�
�R,� �
.��
R�>� AAV 16,810,200.00 88,253,550.00 4.13

                              ��/.���
�ก�3���H�� AOT 395,400.00 136,808,400.00 6.41

                              ��/.����� ��
*����� NYT 2,758,700.00 43,587,460.00 2.04

          ก�������9�9��,

                    (�.+���9�9��,'�'���3L�!ก�'=>
'� 6.74

                              ��/.
����R 9V�+�-�'* INTUCH 1,622,800.00 84,385,600.00 3.95

                              ��/. H���� THCOM 2,052,200.00 59,513,800.00 2.79

2,134,843,559.07 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี�ปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,140,635,052.69 100.67

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 106,378,800.00 5.00
             การแพทย์ 202,503,510.00 9.52
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 268,649,410.00 12.63
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 143,899,400.00 6.77
             ธนาคาร 198,540,600.00 9.34
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 55,696,087.20 2.62
             พลงังานและสาธารณูปโภค 274,045,930.00 12.89
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 340,527,381.80 16.01
             พาณิชย์ 189,607,250.00 8.92
             วสัดุก่อสร้าง 117,944,000.00 5.55
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 105,990,090.60 4.98
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 612,271.80 0.03
         S&P
             Rate A- 5,467,731.17 0.26
         FITCH-LONG
             Rate AAA 130,772,590.12 6.15
อื4นๆ (14,035,682.77) (0.67)

     ลูกหนีL 2,061,482.27 0.10
     เจา้หนีL (11,870,147.55) (0.56)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (4,227,017.49) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,126,599,369.92 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 

AA  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจนโดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยางมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และ

ไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาว ซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะส้ันในระดับท่ีนาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 

   
 

บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดย
อันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผูออก
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูง
กวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี มี
ความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถใน
การชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความม่ันคงยังจํากัดอยู
ในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อ
ตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้
ในปจจุบัน 

   
   

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช 
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัด
อันดับท่ีสูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
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Standard & Poor's 
AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 

และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
AA  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 
A  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
BBB  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจ
สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจนโดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ อยางมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
   
Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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����������	
��
�ก�ก����กก��	����

(Fund's Direct Expenses)

���������	
�ก����ก�� (Management Fee) 23,860.14                

���������	
������������ !
"�# (Trustee Fee) 835.11                     

���������	
���
( �)	
� (Registrar Fee) 1,864.07                  

���(	,��-ก.�ก���/(0� (Advisory Fee) -

���7"����
89,� : (Others) -

������������	)*�+�,   2/ 26,559.32             

=��
�=>0

1/ A���B�C�.	�������DE,� C�.	�0�กE��FD�  =�98C�.	89,�7� >��(	,� )0AB�7�!��/ก����ก��ก8/(0��B�

2/ A���B������
=���H9I8J�
=�ก(�D
# �� ���������	
�>��/ : (	,�กE�J-I���กก��H9I8J�
=�ก(�D
#

����������	
��
�ก�ก����กก��	���� (Fund's Direct Expenses)

ก�������	
ก�����������������

5)*�65��)�	
�  1  กก8���  2558    :;��)�	
�  31  <)�����  2558

�=������>� ���?@A���B?���

+����: D)���	 	)D�EF>�F�	<> (5��GH) 1/

2.00000

0.07000

0.15625

   -

   -

2.22625
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี�ปันผล / Krungsri Star Equity Dividend Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2558 31 ธันวาคม 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

283,640.00บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 12.36

237,869.74บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc. 10.37

229,400.96บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 10.00

228,783.01บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 9.97

169,203.22บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 7.37

153,169.44บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 6.67

135,439.30บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.90

135,224.71บมจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 5.89

132,148.70บมจ.หลกัทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 5.76

127,546.62บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.56

462,375.35อืUน ๆ/ Other 20.15

2,294,801.05รวม / Total 100.00
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��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

��ก������	
	��	�
�	���  
� ��	��� 30 ��	���� 2558 

 !	"���  
3 ��#	 

 !	"���  
6 ��#	 

 !	"���  
1 &' 

 !	"��� 
3 &' 

	�()�ก��	��
��*���ก�� 
(22 ก�ก,��� 2540) 

���������	
���� (���) 9.0748 10.0499 9.9844 13.8060 10.0000 

ก������� ก!�"!#�$�	$%#&�'�(� +1.44% -7.63% -7.02% +0.30% +11.86% 

%-	.#&	-  (Benchmark): 
 -.�#%�� ��-ก�!-9
: (SET Index) 

-4.52% -14.39% -14.00% -2.55% +3.74% 

 -.�#(�%��B��!	�%�� ��-ก�!-9
: 
(SET TRI) 

-4.32% -13.26% -11.23% +0.63% N/A 

 

���
��% : ��กG�!ก�!	- (�ก�! H���$����I��ก����!	�J�-��#& K LM- �H�%����%!N��ก�!	- (�ก�! H���$����
I��ก����!	�I��G�����!$O-�M- ก�!���� 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2558  �'��"	�� 31  "	���� 2558)  

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก����������������	�� ���� �!� ก�� "# ก������ $%�ก � ('!��	) 

 

!'��!�� : �*�����	+�'��,���$+��ก���%�-��ก��'ก ����������ก�������ก �ก����	��'.��������� �$ �ก��/���� !������ web site ���  
���� �!� ก�� "#$ �ก��ก����	 ก������ $%�ก � (http://www.krungsriasset.com) C�D+%�	 ก��	�EDก��'ก�� ก.�.�. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ก���"���)�*+�,	-.��/�	�	����0�กก����ก����	�)12ก���3��4��4.5)6	��  !,���4ก����������	
 (soft commission) 

���� ����F!�����D/�	# ����D/�	#���.��� � �!����F	ก��� �����D/�	# 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

���� �!� ก�� "# ��$�.� (��D���.�) $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ���� Q�'�/ก� $%�ก �  
���� �!� ก�� "# ������ +��+ (��D���.�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# �'#C��ก# ก�'��R� (��D���.�) $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ���Q� "� + $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# /	'*�D " S	+�	 $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# .�"�E��# $%�ก � 
���� �!� ก�� "# ก������ $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ก+�ก�.� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# Q�������#� (��D���.�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# Q� C�� ��+ �� (��D���.�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# Q� .� ��R' �� (��D���.�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# ������+ �������#+ (��D���.�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# ���	���� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ��+/ก� $%�ก � 
���� �!� ก�� "# -	��� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# � �!��� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# T�	 	�Q� .Q� + $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# U �� $%�ก � ('!��	) 

�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 
�V��+��C�D��������D!#�V��W 

�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 
�"�����D/�	#���ก����	 

 

(3) ���,������0"2ก��ก����	 ? �"	�� 31  "	���� 2558 
1. 	��+�U�"�   ��	D���$� 
2. 	���"�-   �������	 	�# 
3. 	�X���   /����"#" S	� 
4. 	�+�-�� � ��* 
5. 	��+��+���E�  +��������# 
 

(4) �".��A��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����*�*���������	�� ����ก"� 25.78% 
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