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กองทุนเป�ดกรุงศรีอิควิต้ี 

Krungsri Star Equity Fund 

รายงานประจําครึ่งป1แรก 2558 
รอบระยะเวลาต้ังแต6วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 

 กองทุนรวม KFSEQ 

 

Krungsri Asset Management Co., Ltd.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,  ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777   โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com    www.krungsriasset.com 
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 ��������	
��ก�� 

�����  ��	
����������� 
��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� (������!) #����$��������$���������%�%���� 6 ����� #��ก������'(�ก��������)��*�+ 
(KFSEQ) *�+�1*������2 1 4ก��)4 2558 
8������2 30 4�
����� 2558 4������	
����������� ;��4�����%����������+ 

��ก������������ 
ก������'(�ก��������)��*�+ 4�4��)��������$��$��<� = �����2 30 4�
����� 2558 ����ก�� 1,764 �	����� )���'A�4��)��������$��$��<�*��
�������������ก�� 24.3825 ��� ;��4���ก�������������	����� 6 ����� ���24#8+��	���% 0.84 4�กก�����C��*�����ก������1��
'�%���D�� ��2���24#8+��	���% 0.46 

E��%ก�������F�C�����2����4� 

F�C��� 6 �������2����4� *�+�1*������2 1 4ก��)4 2558 
8������2 30 4�
����� 2558 ��C��*�����ก������1��'�%���D�� �)��2��D�
����F�C��� 1,459.22 ��� 
8� 1,619.77 ��� ก���'(�*�����2 1,504.55 ��� = $�+������4�
����� 2558 ��ก 1,497.67 ��� = $�+������
<����)4 2557 ���)���'A�ก��'���*��$��#8+� 0.46% 
<��)��;�กD�	'�����)��ก��=���*��ก��#���*��#������Iก��;�กF�'J��+��$��#���*�� 3.0% ��ก)��ก��=����4��2 3.4% 
��ก��ก��+� ก�����ก�������%����'�%��� (D���K4��L) '�����)��ก��=���*��ก��#���*��#������Iก��;�กF�'J��+��$��3.5% ��ก
)��ก��=����4��2 3.8% F�#=%��2 <��)��ก�����;�''�%ก��4�*�ก�� QE 4��)����4 1.1 �	���	����;� (1.2 �	���	���������
$��I!)   
)=%ก��4ก���;����ก������ (ก��.) 4�4*� 4 *�� 3 F	����*����ก���+��;������ 0.25% $�� 1.75% F�ก��'�%C�4'�%��������
4���)4 2558 ;��ก��. 4���������Iก��D�����)�LMN�*��LMN�*��C	� F�#=%��21��ก�%*�	���กE�)ก��)���*	��FC	�����8��%�K���
C����� ก��4ก�� 4 �����8��K����)��4��;��������)������24�*�4���2����241�����ก��LMN�*��#������Iก�� 1�%$�	��)��4�C�2�4�2�
F	1ก�E�)��กC�        
)=%ก��4ก���;����ก������ (ก��.) 4�4*� 5 *�� 2 F	'�������*����ก���+��;������ 0.25% $��1.50% F�ก��'�%C�4'�%��������
�4���� 2558 ;��ก��. �%����� ����Iก��4�1��;�	4LMN�*��F���*����2*2��ก�����2)��ก��=� ���2����กก��$����ก1�%ก�����;E)
E�)��กC�����1� F�#=%��21��ก���������LO����� )=%ก��4ก��$���FP��8��K�����;����ก������)������)���4�ก#8+� ���2�
$���$���ก��LMN�*��#������Iก�� 
$E���Q������������Iก��D��F�D*�4�$��2 1 'J 2558 #���*�� 3.0% ��กC��������ก��'Jก��� 1�%#���*�� 0.3% ��กD*�4�$��2 4 
'J 2557 ��+���+ $E���Q��D�	'�������*��ก��#���*��#������Iก��D��'J��+����ก 3.5 R 4.5% $�� 3.0 R 4.0%      
)=%ก��4ก���;����ก������ (ก��.) 4�4*� 7 *�� 0 F	)���*����ก���+��;����D�	��2 1.50% F�ก��'�%C�4'�%��������4�
����� 
2558 ;��ก��. F	)��4�K�����;����ก������)������F�E��%����)���*�����2�� ���2����ก����Iก��D��4�1��;�	4'���*����#8+�
�����C	�S 
<��)��1��'�%���D��'�������*��ก��#���*��#������Iก��D��F�'J��+��$�� 3.0% ��ก 3.8% ;��)�����ก��$����ก�%�*�� 
1.5% ��ก'J��21�	� 1�%)�������*�������LO��%�*�� 0.5% 

1��;�	4ก������� 

������! 4�4�44�������C��*�����ก������! 4�1��;�	4������F��%�%$�+� �����D�กK*�4 F��%�%������)�4�4�44���C����ก*��ก��
�����F�*��$����� ;��D�	���'T����$���$�����ก��ก������������#�����������%�����! ��24�1��;�	4�*��;*�����*�����2�� 1�%
*�����ก������D������'A���2���$�F�*����ก������4�2��'���������ก��*�����ก��������2�S F�E�4�E�) 
1�����ก�������ก�����*��$��������)��'A�ก��)������ก��ก��������2�%��������*�� ��กก��#	�4����2D�	�����กก����'%ก��
��	��������������%�����! ก�����)��%����������%�����! ��+�F��C��)�=E�� 1�%�C��'��4�= ��4
8�ก��*��*�4��ก������������
#�����������%�����! �����$42���$4� ;��������! �C�2����1�����ก�������ก�����*��$��������ก�����%�'A�$�2���2$���$��4F	
ก�����4�;�ก�$$�	����*��1����กก�������F�*�����ก������! ��2��F��%�%ก��� 1�%�%�%��� 

������! F)��#�#����%)�=������	
�������������2D�	4��)��4D�	���F�F	������! �'A���	��������������#������ ��+���+ ������! �%
�����=���������;����ก���������2�4�%$4ก��$
��ก��=��	��)��4�%4���%��� 1�%)���8�
8���'�%;�C��$��$��#����	
������
������'A�$��)�P 
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               Unaudited

                      (��)

��������

����������������������� (������ 1,743,978,905.93  ��) 1,764,948,466.89             

����*�ก������ 11,482,456.51                  

�-ก.�/0

1�ก23ก��/0� 268,561.14                       

1�กก��4���������� 11,152,382.14                  

1�กก��4��.�56����� 12,935.35                          

�6��������� 1,787,864,802.03             

.�/0���

�17�.�/0

1�กก�����8903�9�.�56����� 4,134,436.30                    

1�กก��8903�������� 15,880,569.40                  

�5�������/������:�/;��.�56����� 45,578.34                          

�5�<=715���7��15�� 3,700,495.46                    

.�/0���39;� 99,661.86                          

.�/0����6� 23,860,741.36                  

������������ 1,764,004,060.67             

������������:

.�56�����12?��/�� 1,000 �7��.�56� �-��5�/;���@67.�56��? 10 ��

��/;@27���1�กA-7B93.�56����� 723,469,291.48                

กC�@��?�� 894,787,006.89                

��D=/:�����2�� 145,747,762.30                

������������ 1,764,004,060.67             

�������������53.�56� 24.3825                             

1C��6�.�56�����/;1C�.�5��@27E�76�0�.�2 F 6����0��62 (.�56�) 72,346,929.1482              

ก3����:G2ก���H�/3��6��/0

��2��

F 30 ��B����� 2558
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               Unaudited

                      (��)

��������กก������

  ��������ก����� 268,890.29                      

  ��������%�&'�(� 30,912,136.03                 

������+��,%�� 31,181,026.32                 

-.�/0��.��

  -.�1��2����2ก���+�ก�� 19,374,663.82                 

  -.�1��2����2(5��56�(�&�78�0�9 581,239.87                      

  -.�1��2����2���7����� 1,513,645.67                   

-.�/0��.��+��,%�� 21,469,549.36                 

��������กก������,�1% 9,711,476.96                   

���ก��ก;��� (<����) ,�1%��ก��%�����

  ���ก��ก;��� (<����) ,�1%�=�ก%�<>��+��,%�� 37,942,817.10                 

  ���ก��ก;��� (<����) ,�1%�=�+��2.�ก%�<>��+��,%�� (30,040,372.80)

�?2���ก��ก;��� (<����) �=�ก%�<>��6�7�+��2.�ก%�<>�� 7,902,444.30                   

ก���@%=2<>��/�,%��+@�9,�1%��กก���;���%���� 17,613,921.26                 

ก�����&A�ก���B���%-?%C��

��ก;���<����

,;�D�+��?��+E0�,%��,��?+��= 30 2%F����� 2558
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               Unaudited


�����������

�����

��ก���� 

(%)

��� ����!
�"#��$� (��%)/ 

'(����
!$�

�)� *�!�#+��� 

(��%)

�$��,��"

�)� *��"#�

�"%!�

�"#�-�ก���%��./                                                                2.29

��'.+.%#�3ก$ 1.250000 ��78�%�"9�� 40,058,227.42 40,058,227.42 2.27

��'.+.)3��� 1.000000 ��78�%�"9�� 293,091.22 293,091.22 0.02


!$�'�%,����


!$�����?                                                                       

ก�!*��ก@��A�,�!���
ก�����
��                                                                                                                                                                                 


�����
��A�,� �78�"�78�                                                                                                                                                                                     3.81

��'.�'�#?3B B�CD/��
�� CPF 2,803,900.00 67,293,600.00 3.81

ก�!*�+!�ก#'ก���"#�                                                                                                                                                                                           


���+�� ��                                                                                                                                                                                                  6.96

��'.+.ก�!"�%. BBL 690,300.00 122,873,400.00 6.96

ก�!*����"
��#�%��./A�,ก*���$�"                                                                                                                                                                              


�����#ก������
��ก*���$�"                                                                                                                                                                                   5.20

��'.%�%�K�A�� TTCL 3,034,169.00 91,783,612.25 5.20


���.�M�����"
��#�%��./                                                                                                                                                                                    15.08

��'.���,  ��/N���O�8� AMATA 4,224,800.00 63,372,000.00 3.59

��'.A���/ A���/ �R$��/ LH 5,818,200.00 51,491,070.00 2.92

��'.A��..�.��T�. �������N��$�%/ LPN 3,986,500.00 70,162,400.00 3.98

��'. ���#����R��/ QH 32,151,300.00 81,021,276.00 4.59

ก�!*�%��.�ก�                                                                                                                                                                                                


���.��""��A�,��+��C)N3B                                                                                                                                                                                    15.12

��'.��"'�กNW3������ BCP 2,694,500.00 94,307,500.00 5.34

��'.N�% PTT 258,200.00 92,693,800.00 5.25

��'.X%���/ TOP 1,453,600.00 79,948,000.00 4.53

ก�!*���#ก��                                                                                                                                                                                                  


���.�C#O/                                                                                                                                                                                                 12.19

��'. K�.� ����/ CPALL 3,105,200.00 143,615,500.00 8.14

��'.
$�"���.�#� $�3��#���� ROBINS 1,598,200.00 71,519,450.00 4.05

ก��A��"���,�����"#��"%!�]O$ก��'��ก�!*����N�,�B%��"�"#��"%!�A�,N�,�B%��"�!���
ก���

ก�"%!��NW�ก�!"^���# �#���

"�N�,ก�����,�����"#��"%!�

C 30  �#9!��� 2558

N�,�B%�"#��"%!�/_)$��ก������/ _)$��ก
��ก%��./
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               Unaudited


�����������

�����

��ก���� 

(%)

��� ����!
�"#��$� (��%)/ 

'(����
!$�

�)� *�!�#+��� 

(��%)

�$��,��"

�)� *��"#�

�"%!�

ก��A��"���,�����"#��"%!�]O$ก��'��ก�!*����N�,�B%��"�"#��"%!�A�,N�,�B%��"�!���
ก���

ก�"%!��NW�ก�!"^���# �#���

"�N�,ก�����,�����"#��"%!�

C 30  �#9!��� 2558

N�,�B%�"#��"%!�/_)$��ก������/ _)$��ก
��ก%��./


���ก��A.%/                                                                                                                                                                                                6.19

��'.��"ก�ก �O� R��NW%�� BCH 5,241,800.00 36,954,690.00 2.09

��'.ก�!"�%.�!�#���Oก�� BDMS 3,670,100.00 72,300,970.00 4.10


����78�A�,�#8".#�./                                                                                                                                                                                        5.80

��'. �� '� X� 3ก���� ����� VGI 14,489,260.00 72,446,300.00 4.10

��'. ��#�/ .�%/ ��T��%��/�%����%/ WORK 754,400.00 29,987,400.00 1.70


���ก��%*�"�%�8�A�,���%��ก��                                                                                                                                                                               4.57

��'.3�"A���KT�%���.��K� CENTEL 2,166,500.00 80,702,125.00 4.57


������*"A�,3�'#��#ก�/                                                                                                                                                                                      7.43

��'.%*���ก�^��X% AOT 350,600.00 106,231,800.00 6.02

��'.���" �%��/�#��� NYT 1,722,200.00 24,799,680.00 1.41

ก�!*��% 3�3��                                                                                                                                                                                               


����% 3�3��������%^A�,ก���78����                                                                                                                                                                          15.36

��'.3%�%#8�A�T �K� ���)�#� O�8� DTAC 300,300.00 24,999,975.00 1.42

��'.�#�%�O 3R��#�"�/ INTUCH 1,840,200.00 143,535,600.00 8.13

��'. X% � THCOM 2,930,200.00 102,557,000.00 5.81

1,764,948,466.89 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,776,699,484.54 100.71

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 80,702,125.00 4.57
             การแพทย์ 109,255,660.00 6.19
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 131,031,480.00 7.43
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 271,092,575.00 15.37
             ธนาคาร 122,873,400.00 6.97
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 91,783,612.25 5.20
             พลงังานและสาธารณูปโภค 266,949,300.00 15.13
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 266,046,746.00 15.08
             พาณิชย์ 215,134,950.00 12.20
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 102,433,700.00 5.81
             อาหารและเครื�องดื�ม 67,293,600.00 3.81
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 40,228,047.17 2.28
         S&P
             Rate A- 11,483,539.93 0.65
         FITCH-LONG
             Rate AAA 390,749.19 0.02
อื3นๆ (12,695,423.87) (0.71)

     ลูกหนีL 11,165,317.49 0.63
     เจา้หนีL (20,160,245.90) (1.14)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (3,700,495.46) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,764,004,060.67 100.00
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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 
   
   

11



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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���������	
������ !�!"�#$
%�& (Trustee Fee) 581.24 0.06000

���������	
���
,#�-	
� (Registrar Fee) 1,513.65 0.15625

���,	2"�3ก4�ก��!5,6� (Advisory Fee) - -

���=%����
>?2� @ (Others) - -

������������	)*�+�,  2/ 21,469.55 2.21625

D��
�DE6

1/ F���G�H�4	��!����IJ2� H�4	�6�กJ��KI�# D�?>H�4	>?2�=� E��,	2�#-6FG�=�$��5ก����ก��ก>5,6��G�

2/ F���G������
D���L?M>N�
D!ก,�I
&  !#���������	
�E��5 @ ,	2�กJ�N3M���กก��L?M>N�
D!ก,�I
&

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

ก�������	
ก������������

2)*�32��)�	
�  1  �ก���  2558    56��)�	
�  30  �95�����  2558

�O��G��5J� ��>
!#N>5��!���

(D��G
:I�-�,) ,�I
&QJ�Q6,�J (E�>"R) 1/
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี� / Krungsri Star Equity Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 มกราคม 2558 30 มิถุนายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

152,343.58บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 13.12

117,511.22บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 10.12

97,668.53บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 8.41

90,439.95บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 7.79

86,295.80บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 7.43

78,203.02บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 6.73

74,899.97บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 6.45

65,553.40บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc. 5.65

57,951.69บมจ.หลกัทรัพย์กสกิรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 4.99

56,010.99บจ.หลกัทรัพย์ซิตี S คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 4.82

284,276.44อืUน ๆ/ Other 24.48

1,161,154.59รวม / Total 100.00

14



 

  

 

��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

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

� 	!��� 
3 ��"	 

� 	!��� 
6 ��"	 

� 	!��� 
1 %& 

� 	!��� 
3 %& 

	�'(�ก��	��
��)*��ก�� 
(23 �ก��*� 2547) 

�������	�
����	 (��) 23.9321 24.1803 25.1830 18.1283 10.0000 

ก���	��� ก!��"!#�$�
$%#& +1.88% +0.84% -3.18% +10.37% +8.10% 

%+
,#&
+  (Benchmark): 
 +,	#%�� ��+ก!+7�8 (SET Index) 

-0.09% +0.46% +1.27% +8.67% +6.15% 

 
 

������%� : ��ก@�!ก�!
+ A�ก�! B��	$	��	C��ก���	!
�D�+�	#& E FG+ B�%����%!H�	ก�!
+ A�ก�! B��	$	��	
C��ก���	!
�C��@�����!$I+G+ ก�!���	 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 �ก���� 2558  �&��"	�� 30 �)��	��	 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก�������������� 1. ���� �!� ก�� "# ก������ $%�ก � ('!��	)  

 

!'��!�� : *+�����	,�'��-���$,��ก���%�.��ก��'ก ����������ก�������ก �ก����	��'/��������� �$ �ก��0���� !������ 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�	�	����1�กก����ก����	�*23ก���4��)��)/5 !-���)ก����������	
 (soft commission) 

���� ����F!�*���D0�	# *���D0�	#���/��� � �!��*�F	ก��� �*���D0�	# 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

���� �!� ก�� "# ��$�/� (��D���/�) $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ���� P�'�0ก� $%�ก �  
���� �!� ก�� "# ������ ,��, (��D���/�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# �$."�.'��#Cก	 (��D���/�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# �'#C��ก# ก�'��Q� (��D���/�) $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ���P� "� , $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# 0	'+�D " R	,�	 $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# /�"�E��# $%�ก � 
���� �!� ก�� "# ก������ $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ก,�ก�/� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# � 	���� ก��S� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# P�������#� (��D���/�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# P� C�� ��, �� (��D���/�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# P� /� ��Q' �� (��D���/�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# ������, �������#, (��D���/�) $%�ก � 
���� �!� ก�� "# ���	���� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# ��,0ก� $%�ก � 
���� �!� ก�� "# .	��� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# � �!��� $%�ก � ('!��	) 
���� �!� ก�� "# T�	 	�P� /P� , $%�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 
�V��,��C�D��������D!#�V��W 
�V��,��C�D��������D!#�V��W 

�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 
�"�����D0�	#���ก����	 

 

 

(3) ���-������1"3ก��ก����	 > �"	�� 30 �)��	��	 2558 
1. 	��,�U�"�   ��	D���$� 
2. 	���"�.   �������	 	�# 
3. 	�X���   0����"#" R	� 
4. 	�,�.�� � ��+ 
5. 	��,��,���E�  ,��������# 
 

(4) �"/��@��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����+�+���������	�� ����ก"� 17.75% 
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