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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “เปิดพอร์ตกองทุนเปิดเค สตร�ทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะย�วปันผล” 
(K Strategic Defensive LTF: KSDLTF) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง สัดส่วน 
ก�รลงทุน ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2556 ถึงวันที่ 31 
ธันว�คม 2556
 KAsset    ขอขอบคณุทีท่่�นไดม้อบคว�มไวว้�งใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั  และเร�ถอืเปน็ภ�รกจิ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้   
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888 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 0 2673 3888
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล 
(K Strategic Defensive LTF: KSDLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุ้นระยะย�วท่ีมีก�รกระจ�ยก�รลงทุนน้อยกว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น 
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนดอ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 1 มิถุน�ยน 2550 จำ�นวน
เงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้�นบ�ท รอบระยะเวล�บัญชี 1 กรกฎ�คม ถึง 30 มิถุน�ยน             

นโยบายการลงทุน 
 โครงก�รมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก�รลงทุนระยะย�วในตล�ดหลักทรัพย์ และตอบสนอง
ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจ�กเงินปันผลหรือกำ�ไรส่วนเกินทุนจ�กก�รลงทุน
ในตร�ส�รทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นส�มัญของบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 65 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเว้นแต่ในกรณีที่เกิด 
เหตุก�รณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดก�รได้แจ้งเหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นดังกล่�วให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต. ทร�บ ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่�งเต็มที่ โดยคำ�นึงถึง
และรักษ�ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอ�จลงทุนในหุ้นส�มัญจดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่�ร้อยละ 65 ได้
 (1) วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์
 (2) ภ�วะสงคร�ม
 (3) ร�ค�ตล�ดของหลักทรัพย์ลดลงอย่�งรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให ้
  บริษัทจัดก�รไม่ส�ม�รถปรับก�รลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี 
 ทั้งนี้ กองทุนอ�จลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ในก�รบริห�รพอร์ตก�รลงทุน Effififfiificient Portfolio Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริห�ร
คว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนในตร�ส�รทุน และอ�จลงทุนในตร�ส�รที่มีลักษณะของสัญญ�ซื้อข�ย
ล่วงหน้�แฝง (Structured Notes) เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็น 
หรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งหนี้ ตร�ส�รท�งก�รเงิน และเงินฝ�ก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีปัจจัยพื้นฐ�นดี มีคว�มมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสมเมื่อเทียบกับระดับคว�มเสี่ยง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงก�รมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุน
มีกำ�ไรสะสมและก�รจ่�ยเงินปันผลไม่ทำ�ให้เกิดผลข�ดทุนสะสมในงวดบัญชีที่จ่�ยเงินปันผลนั้น 
โดยในก�รจ่�ยเงินปันผลในแต่ละคร้ังจะพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลต�มหลักเกณฑ์อย่�งใดอย่�ง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
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 1. จ่�ยจ�กเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจ�กทรัพย์สินของกองทุน 
 2. จ่�ยในอัตร�ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำ�ไรสะสม หรือก�รเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจ�ก 
  ก�รดำ�เนินง�นประจำ�แต่ละงวดบัญชีแล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่� 
 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทจัดก�รสงวนสิทธิในก�รที่จะไม่จ่�ยเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อ
หน่วยที่คำ�นวณได้ตำ่�กว่� 0.25 บ�ท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย  0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน  0.00
ค่�ธรรมเนียมก�รสับเปลี่ยน*  1.50 แต่ไม่ตำ่�กว่� 200 บ�ท

*ในกรณีที่เป็นก�รสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่�งกองทุนรวมหุ้นระยะย�วภ�ยใต้ก�รจัดก�รของ  
บลจ. กสิกรไทย บลจ. กสิกรไทยจะยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำ�หรับ  
สองครั้งแรกในแต่ละปีปฏิทิน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร  1.50
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน  0.120

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล 
มูลค่�ขั้นในก�รซื้อครั้งแรก  5,000.00 บ�ท**
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป  2,000.00 บ�ท**
มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน  ไม่กำ�หนด 
มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่�  50 หน่วย

** บริษัทจัดก�รจะหยุดรับคำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและคำ�สั่งสับเปลี่ยนเข้�กองทุนตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2555 เป็นต้นไป เพื่อเป็นไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค สตร�ทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะย�วปันผล 

 ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ส�ข�กรุงเทพฯ ในฐ�นะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค        
สตร�ทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะย�วปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด 
เป็นผู้จัดตั้งและจัดก�รกองทุนได้ปฏิบัติหน้�ที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่�ว สำ�หรับรอบระยะ
เวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2556 แล้วนั้น

 ธน�ค�รฯ ได้จัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐ�นของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหม�ยนี้ 
โดยเชื่อว่�เชื่อถือได้ แต่ธน�ค�รไม่รับรองคว�มถูกต้องหรือคว�มสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่�ว 
และขอสงวนสิทธิในคว�มรับผิดต่อคว�มผิดพล�ด คว�มละเลย (รวมไปถึงคว�มรับผิดต่อบุคคล
ที่ส�ม) อย่�งชัดแจ้ง ไม่มีก�รรับประกันว่�เหตุก�รณ์หรือผลลัพธ์ในอน�คตจะตรงกันกับร�ยง�น 
ดังกล่�ว ธน�ค�รฯ กรรมก�ร พนักง�น หรือตัวแทนของธน�ค�รไม่รับประกันใดๆ ต่อก�รจ่�ย
คืนเงินทุน ก�รกระทำ�ก�ร หรือก�รแจกจ่�ยกองทุน และไม่รับผิดต่อคว�มเสียห�ยที่เป็นผลม�
จ�กก�รกระทำ� หรือก�รละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับร�ยง�นฉบับนี้

 ธน�ค�รฯ เห็นว่� บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�ร 
จัดก�ร กองทุนเปิดเค สตร�ทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะย�วปันผล โดยถูกต้องต�มที่ควรต�ม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ในโครงก�รจัดก�รที่ได้รับอนุมัติจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

      ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ส�ข�กรุงเทพฯ

              
        (ณิชมน ขจิตสุวรรณ)
    Vice President 
    ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ส�ข�กรุงเทพฯ     
27 มกร�คม 2557
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 

 กองทุนมีนโยบ�ยก�รลงทุนในในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 65 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีก�ร 
ลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพ่ือเพ่ิมบริห�รคว�มเส่ียง เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนใน    
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตร�ส�รแห่งหนี้ ตร�ส�รท�งก�รเงิน และ  
เงินฝ�ก โดยจะมีก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนประเภทต่�งๆ ให้สอดคล้องกับภ�วก�รณ์ลงทุนใน
แต่ละช่วงเวล�
 โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนประม�ณร้อยละ 65.01 
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ โดยแยกกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตร�ส�รทุนต�มกลุ่มอุตส�หกรรม ซึ่ง
ก�รลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังง�นและส�ธ�รณูปโภคร้อยละ 17.15 กลุ่มธน�ค�รร้อยละ  
12.10 กลุ่มเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รร้อยละ 8.92 กลุ่มพ�ณิชย์ร้อยละ 5.94 กลุ่ม
วัสดุก่อสร้�งร้อยละ 4.13 และมีก�รลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยง   
คิดเป็นร้อยละ 63.52 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ เป็นผลให้กองทุนมีนำ้�หนักลงทุนในตร�ส�รทุน
สุทธิคิดเป็นร้อยละ 1.49

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
65.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ จ�กร้อยละ 52.80 ณ วันที่ 1 กรกฎ�คม 2556 โดยมีก�รลงทุน
ในตร�ส�รทุนร้อยละ 65.01 และมีก�รข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ร้อยละ 63.52 
 หมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มพ�ณิชย์ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพลังง�นและส�ธ�รณูปโภค กลุ่มอ�ห�รและเครื่องดื่ม กลุ่มขนส่งและ   
โลจิสติกส์ ในขณะที่หมวดอุตส�หกรรมที่ลงทุนลดลง ได้แก่ กลุ่มธน�ค�ร กลุ่มเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มก�รแพทย์ กลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 
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ร้อยละ

 ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2556

  ผลการดำาเนินงาน  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี ตั้งแต่เริ่ม
      กองทุน  

 กองทุนเปิดเค สตร�ทีจิค -0.25% -0.19% 2.02% 3.67% -1.70%

 ดิเฟ็นซีฟหุ้นระยะย�วปันผล

 เกณฑ์ม�ตรฐ�น* -8.38% -10.55% -6.70% 25.75% 76.12%

* ดัชนีร�ค�หุ้นตล�ดหลักทรัพย์ฯ      
** เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น 
 ของกองทุนรวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน     
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กองทุนเปิดเค สตร�ทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะย�วปันผล

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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   กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
 งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
        บ�ท       
  สินทรัพย ์  
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 1,648,167,497.03
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เท่�กับ 1,667,350,449.22)  
เงินฝ�กธน�ค�ร 347,871,746.50
เงินว�งประกันสำ�หรับตร�ส�รอนุพันธ์ 402,292,233.03
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน  
 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์ 30,752,133.33
 ดอกเบี้ยค้�งรับ 5,640,984.29
 เงินปันผลค้�งรับ 1,196,460.00
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 31,594.16
 ลูกหนี้สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�อ้�งอิงดัชนี 58,738,437.40
รวมสินทรัพย์ 2,494,691,085.74

  หนี้สิน 
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 21,993,554.08
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 3,918,827.23
หนี้สินอื่น  132,707.52
รวมหนี้สิน  26,045,088.83
สินทรัพย์สุทธิ 2,468,645,996.91

  สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 267,028,157.0336 หน่วย  2,670,281,570.34
  มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท 
กำาไรสะสม   
 ยังไม่ได้จัดสรร 152,460,214.34
 บัญชีปรับสมดุล (354,095,787.77)
สินทรัพย์สุทธิ 2,468,645,996.91

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.2448
 (ปี 2556 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 267,028,157.0336 หน่วย)  
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
งบกำาไรขาดทุน 

   สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556       
         บาท
รายได้จากการลงทุน  
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 7,768,952.17
 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 20,536,787.67
  รวมร�ยได้ 28,305,739.84
ค่าใช้จ่าย   
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 21,431,204.13
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 428,624.05
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 1,714,496.35
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 37,809.80
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 2,042,306.96
  รวมค่�ใช้จ่�ย 25,654,441.29
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 2,651,298.55
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น  
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุนในอนุพันธ์ท�งก�รเงิน 45,642,503.40
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุนในอนุพันธ์ท�งก�รเงิน 137,136,731.50
รวมร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น 182,779,234.90

รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 15,020,842.70
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (206,692,734.26)
รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (191,671,891.56)
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (6,241,358.11)

กำ�ไรสะสมต้นงวด 206,813,435.30
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น (6,241,358.11)
 หัก เงินปันผลจ่�ย (48,111,862.85)
กำ�ไรสะสมปล�ยงวด 152,460,214.34
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/  มูลค่า % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด      จำานวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน      
 หุ้นสามัญ      
  ธน�ค�ร      
  บมจ. ธน�ค�รเกียรติน�คิน    566.40 21,098.40 1.28
  บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   15.80 608.30 0.04
  บมจ.ทุนธนช�ต   246.30 7,943.18 0.48
  บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ   354.00 63,012.00 3.82
  บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย   2,390.07 39,436.24 2.39
  บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย   418.60 65,301.60 3.96
  บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย   8,016.40 16,513.78 1.00
  บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์   591.30 84,851.55 5.15
 รวมธนาคาร    298,765.05 18.12
 วัสดุก่อสร้าง   
  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย   213.90 85,560.00 5.19
  บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง   41.50 16,517.00 1.00
 รวมวัสดุก่อสร้าง    102,077.00 6.19
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    
  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   817.55 64,586.13 3.92
  บมจ.อินโดร�ม� เวนเจอร์ส   825.10 16,502.00 1.00
 รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์    81,088.13 4.92
 พาณิชย์      
  บมจ.ซีพี ออลล์   1,644.30 69,060.60 4.19
  บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์   136.30 25,079.20 1.52
  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   289.20 13,953.90 0.85
  บมจ.สย�มโกลบอลเฮ้�ส์   405.00 6,399.00 0.39
  บมจ.ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน   203.00 9,744.00 0.59
  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   1,921.52 17,966.22 1.09
  บริษัท เมก้� ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�กัด   221.00 4,420.00 0.27
 รวมพาณิชย์    146,622.92 8.90
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล   1,162.30 7,787.41 0.47
  บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น   571.70 38,732.68 2.35
  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น   2,448.60 18,364.50 1.11
  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น   429.20 41,632.40 2.53
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/  มูลค่า % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด      จำานวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)

  บมจ.แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   570.50 113,814.75 6.91
 รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   220,331.74 13.37
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์      
  บมจ.เดลต้� อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)  211.10 11,293.85 0.69
 พลังงานและสาธารณูปโภค     
  บมจ.โกลว์ พลังง�น   263.00 18,541.50 1.12
  บมจ.ไทยออยล์   460.60 25,908.75 1.57
  บมจ.น้ำ�ประป�ไทย   686.10 6,861.00 0.42
  บมจ.บ�งจ�กปิโตรเลียม       252.10 7,058.80 0.43
  บมจ.บ้�นปู      446.70 13,512.67 0.82
  บมจ.ปตท.   557.80 159,530.80 9.68
  บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม  745.29 124,090.29 7.53
  บมจ.ผลิตไฟฟ้�   283.00 34,667.50 2.10
  บมจ.ผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรีโฮลดิ้ง   423.80 20,766.20 1.26
  บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)   74.70 448.20 0.03
  บมจ.ไออ�ร์พีซี     3,692.80 12,038.53 0.73
 รวมพลังงานและสาธารณูปโภค      423,424.24 25.69
 สื่อและสิ่งพิมพ์   
  บมจ.บีอีซี เวิลด์     359.90 18,174.95 1.10
  บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย   1,150.76 11,277.45 0.68
 รวมสื่อและสิ่งพิมพ์    29,452.40 1.78
 อาหารและเครื่องดื่ม      
  บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร   1,408.90 45,084.80 2.74
  บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์    144.92 10,398.01 0.63
  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   604.46 12,512.32 0.76
 รวมอาหารและเครื่องดื่ม    67,995.13 4.13
 การแพทย์      
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชก�ร     509.50 59,866.25 3.63
  บมจ.โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์    124.90 10,959.98 0.66
 รวมการแพทย์    70,826.23 4.29
 การท่องเที่ยวและสันทนาการ      
  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�    280.70 7,719.25 0.47
 ประกันภัยและประกันชีวิต       
  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต        202.70 13,783.60 0.84
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กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
    งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม       
    อัตรา วันครบ จำานวนเงินต้น/  มูลค่า % 
    ดอกเบี้ย กำาหนด      จำานวนหน่วย      ยุติธรรม เงินลงทุน 
       (,000) (,000)

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
  บมจ.เซ็นทรัลพัฒน�      794.70 32,582.70 1.98
  บมจ.ควอลิตี้เฮ้�ส์   649.00 1,713.36 0.10
  บมจ.ช.ก�รช่�ง   411.40 6,376.70 0.39
  บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  35.00  462.00 0.03
  บมจ.พฤกษ�เรียลเอสเตท   396.10  7,209.02 0.44
  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์   1,853.90 16,592.40 1.01
  บมจ.เหมร�ชพัฒน�ที่ดิน   196.30  577.12 0.04
  บมจ.ศุภ�ลัย       77.10 1,125.66 0.07
 รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    66,638.96 4.06
 ขนส่งและโลจิสติกส์      
  บมจ.ก�รบินไทย     396.90 5,477.22 0.33
  บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย   260.10 41,225.85 2.50
  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์   1,791.77 15,588.38 0.95
  บมจ.ส�ยก�รบินนกแอร์   118.90 2,259.10 0.14
 รวมขนส่งและโลจิสติกส์    64,550.55 3.92
 รวมหุ้นสามัญ      1,604,569.05 97.37
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    1,604,569.05 97.37
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน 
 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์     597.26 555.45 0.03
รวมใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนจดทะเบียน   555.45 0.03
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน     
 การขนส่งและโลจิสติกส์      
  กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบ   5,005.00 43,043.00 2.61
   ขนส่งมวลชนท�งร�ง บีทีเอสโกรท     
  รวมหน่วยลงทุน    43,043.00 2.61
อนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์     
 SET50 INDEX FUTURES   มีน�คม 2557   1,796 สัญญ�   
  
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 1,667,350,449.22 บ�ท)  1,648,167.50 100.00
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 รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ   
  กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล 
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
รายละเอียดการลงทุน       
    มูลค่าตาม % NAV
    ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,462,710,898.25  99.76
 หุ้นสามัญ    
  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
   - ธน�ค�ร 298,765,046.50  12.10
   - วัสดุก่อสร้�ง 102,077,000.00  4.13
   - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   81,088,134.00  3.28
   - พ�ณิชย์ 146,622,921.35  5.94
   - เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 220,331,735.00  8.93
   - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 11,293,850.00  0.46
   - พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค 423,424,238.50  17.15
   - สื่อและสิ่งพิมพ์ 29,452,398.00  1.19
   - อ�ห�รและเครื่องดื่ม 67,995,132.00  2.75
   - ก�รแพทย์ 70,826,225.00  2.87
   - ก�รท่องเที่ยวและสันทน�ก�ร 7,719,250.00  0.31
   - ประกันภัยและประกันชีวิต 13,783,600.00  0.56
   - พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 66,638,967.00  2.70
   - ขนส่งและโลจิสติกส์ 64,550,551.60  2.61
 ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ    
  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ    
   - ขนส่งและโลจิสติกส์ 555,448.08  0.02
 หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ 43,043,000.00  1.74
 ตราสารอนุพันธ์ (จดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์)    
  - SET 50 INDEX FUTRUES 58,738,437.40  2.38
 เงินฝาก  353,512,730.79  14.32
 เงินวางประกันสำาหรับตราสารอนุพันธ์ 402,292,233.03  16.30

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น 5,935,098.66  0.24

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,468,645,996.91 บาท   
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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         353,512,730.79 14.32
 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      
       

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ  
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

       
     ประเภท  ผู้ออก วันครบ อันดับ อันดับ  มูลค่า มูลค่าตาม
     กำาหนด    ความน่าเชื่อถือ  ความน่าเชื่อถือ   หน้าตั๋ว ราคาตลาด
     ของตราสาร ของผู้ออก     
1. เงินฝ�กธน�ค�ร   ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     11,126,154.25
2. เงินฝ�กธน�ค�ร   ธน�ค�รซิตี้แบงก์ เอ็น เอ     56,573,033.08
3. เงินฝ�กธน�ค�ร   บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย     22,891,403.34
4. เงินฝ�กธน�ค�ร   ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน)     262,922,140.11 
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการต้ังไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับกลุ่ม
ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 8 อันดับแรกของ

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

     
 

    
       
  
*  เงนิสดและสนิทรพัยส์ภ�พคลอ่ง    +   สนิทรพัยอ์ืน่     ( เชน่       ลกูหนีจ้�กก�รข�ยหลกัทรพัย ์    ค�่ใชจ้�่ยรอตดับญัช)ี 
  - หนี้สิน (เช่น เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย)

 

 

 

 

ธน�ค�ร
12.10%

ก�รแพทย์
2.87% หลักทรัพย์อื่น

11.99%

พลังง�นและส�ธ�รณูปโภค
17.15%เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร 
8.93%

เงินสดและสินทรัพย์สภ�พคล่อง*
30.86%ปริโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

3.28%

พ�ณิชย์ 
5.94%

อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
2.75%

วัสดุก่อสร้�ง 
4.13%
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 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 อันดับ  ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)  303,527.46  24.44%

 2 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด  277,544.20  22.34%

 3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  194,215.05  15.63%

 4 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  159,024.07  12.80%

 5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด  56,906.74  4.58%

 6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มห�ชน) 51,454.74 4.14%

 7. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  38,665.63 3.11%

     จำ�กัด (มห�ชน)

 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด  36,621.44 2.95%

 9. บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) 33,718.00  2.71%

 10. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด 26,874.06  2.16%

 11. อื่นๆ   63,630.72 5.12%

  รวม   1,242,182.11  100.00% 
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           แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
   ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน  ร้อยละของ  
 (Fund’s Direct Expense) (พันบาท)  มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ  

  ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 21,431.20 0.81

 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 428.62 0.02

 ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 1,714.50 0.06

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

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดทำ� จัดพิมพ์ 220.98 0.01

    จัดส่งร�ยง�นประจำ�ปี (Annual Report Expense)

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจ่�ยเงินปันผล  273.79 0.01

    (Dividend Payment Expense)

  ค่�ธรรมเนียมในก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�  1,345.47 0.05

    (Futures Contract Expense) 

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

    ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

  ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย               2.56 0.00

    ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก

 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 237.32 0.01

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 25,654.44 0.97

*  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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ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2 3 4 รวม  
บ�ท/หน่วย 0.11 0.17 0.13 0.16 0.57  

วัน XD 04/01/55 02/07/55 02/01/56  02/07/56  

วันจ่�ยเงินปันผล 13/01/55    13/07/55 14/01/56 12/07/56 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  1. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

  2. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรงหรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
   
  บริษัท กลยุทธ์ก�รลงทุน จัดเยี่ยมชม สัมมน� หุ้นจอง
    บทวิเคร�ะห์และ บริษัท
  ข้อมูลข่�วส�ร   

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำ�กัด (มห�ชน) X X - X
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) 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 - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่� จำ�กัด X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) X X - X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) X 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 X
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำ�กัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด X - X -
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด X - X -
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติน�คิน จำ�กัด  X - - -
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  X X X -
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง X X X -
   (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  X X - -
   จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) X - X -

บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี โอเอสเค  X - - -

   (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

      รอบระยะเวล�บัญชี 1 มกร�คม 2556 - 31 ธันว�คม 2556  




