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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีอิควิตี ้(KFSEQ) 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี ้มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,431.98 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 20.9116 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 17.39 ลดลงมากกว่าดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 13.17 

ภาวะการลงทนุในช่วงที่ผ่านมา 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัอยู่ในช่วง 969.08 – 1,604.43 จดุ ก่อนปิดที่ 1,339.03 จดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2563 

ในเดือนมกราคม 2563 ความขดัแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ หลงันายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธาธิบดีสหรัฐฯ สัง่การ
สงัหารนายพลคาเซม โซเลมานี นายทหารระดบัสงูสดุของอิหร่าน ในขณะที่ จีนประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
(2019 n-CoV) และทําการปิดการเข้าออกเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ด้านในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 3.2 ล้านล้านบาทได้ชะลอออกไป เน่ืองจากการลงคะแนนเสียบบตัรแทนกนัของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ตลาดหุ้นทัว่โลกต่างปรับตวัลดลง การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีน สง่ผลให้เกิด
ความกงัวลว่าการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ธปท. ประกาศลดอตัราดอกเบีย้ลงสู่ระดบัต่ําสดุเป็นประวตัิการณ์ที่
ร้อยละ 1.00 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน 
โดยสําหรับทัง้ปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.4 ซึง่เป็นการขยายตวัที่ต่ําที่สดุในรอบ 5 ปี 

ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยถูกกดดันอย่างหนัก จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะ
หยดุชะงกัจากการปิดเมืองและประเทศหลงัการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่รวดเร็วกวา่คาดการณ์ นอกจากนี ้สงครามราคานํา้มนั
ที่เกิดขึน้ หลงัจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตนํา้มัน (OPEC) ที่นําโดยซาอุดิอาระเบีย และ OPEC+ ที่นําโดยรัสเซีย ไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง
ร่วมกนัในการปรับลดกําลงัการผลิตนํา้มนั นบัเป็นอีกปัจจยัลบเข้ามากดดนัตลาดฯ 

ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทนุฟืน้ตวัดีขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตวัดีขึน้ โดยจํานวน
ผู้ ติดเชือ้ Covid-19 ในหลายประเทศท่ีได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีชะลอตวัลง หลงัรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมือง
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ นอกจากนัน้ รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดําเนินนโยบายการคลงัเพื่อพยงุเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
ตวัเลขทางด้านเศรษฐกิจยงัแสดงถึงความเปราะบาง โดยดชันีความเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมของไทยได้ปรับตวัลดลงจากระดบั 90.2 จดุ 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ สูร่ะดบั 88.0 จดุ ในเดือนมีนาคม ซึง่เป็นระดบัต่ําที่สดุในรอบ 28 เดือน 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทนุทัว่โลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจํานวนผู้ที่ติดเชือ้ Covid-19 รายใหม่ทัว่โลกมีแนวโน้ม
ผ่านจดุสงูสดุไปแล้ว และเศรษฐกิจเร่ิมกลบัเข้าสู่ภาวะปกติมากขึน้ ทว่าเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจําไตรมาส 1 
ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 3.9 ในขณะที่ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงร้อยละ 0.25 สูร่ะดบัที่ต่ําที่สดุท่ีร้อยละ 0.50 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึน้จากการกลบัมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะท่ี ธนาคารกลางประเทศหลกัๆ 
ยงัคงดําเนินนโยบายสนบัสนนุสภาพคล่องอย่างตอ่เน่ือง ด้านในประเทศ ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของไทยเป็นร้อยละ 
-8.1 จากเดิมที่ร้อยละ -5.3 ในขณะท่ี กนง. มีมติเป็นเอกฉนัท์ในการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 0.5 ตามที่นกัลงทนุส่วนใหญ่คาด
ไว้  
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ในระยะสัน้ บรรยากาศการลงทุนยงัคงมีความผนัผวนตามสถานการณ์ Covid-19 และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลก โดยแม้ตวัเลขผู้ ติดเชือ้ Covid-19 จะลดลง แต่ความเส่ียง คือ อัตราผู้ ติดเชือ้ที่อาจเพ่ิมขึน้ หลงัจากประเทศต่างๆ กลบัมาเปิด
เมืองมากขึน้ ในขณะที่ ปัจจยัสนบัสนุนยงัคงเป็นนโยบายการเงินการคลงัที่ยงัคงเอือ้ต่อการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนในระยะกลางถึง
ระยะยาว บริษัทฯ เช่ือว่าบรรยากาศการลงทุนจะกลบัมาฟื้นตวัได้ดีขึน้ตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค นอกจากนัน้ อตัราดอกเบีย้ที่มีแนวโน้มทรงตวัอยู่ในระดบัต่ํา รวมถึงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนฯ มีแนวโน้มเป็นปัจจยัสนบัสนนุ 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที่ได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาวได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
14 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
   
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิ  
 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิ อนัมีบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แลว้นั้น 

  
ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่า

เช่ือถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัวา่เหตุการณ์หรือ
ผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนั
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการ
กระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นวา่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ในการจดัการโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามวตัถุประสงค์ท่ี ได้ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการท่ีได้รับ   อนุมัติจากส านักงาน  คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 
  
                                                                                     (คุณกฤป อนัตกร    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 
                     Citibank N.A. 
                                                                                                     ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,640,482,054.66 บาท) 1,431,143,222.43    

เงินฝากธนาคาร 4,489,192.84           

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 251,764.94              

จากการขายหน่วยลงทุน 894,066.89              
รวมสินทรัพย์ 1,436,778,247.10    

หนี/ สิน

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 1,700,572.87           

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี;ยนหน่วยลงทุน 733.56                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,018,245.96           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,764.74                

หนี/ สินอื;น 43,085.32                

หนี/ สินรวม 4,800,402.45           
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,431,977,844.65    

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที;ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที;ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 684,775,915.53       

กาํไรสะสม 478,353,989.57       

บญัชีปรับสมดุล 268,847,939.55       
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,431,977,844.65    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 20.9116                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที;จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 68,477,591.5356     

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ/
งบดุล

ณ 30 มิถุนายน 2563
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 324,917.15              

  รายไดเ้งินปันผล 32,012,346.56         

รายไดท้ั�งสิ�น 32,337,263.71         

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 16,282,294.67         

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 244,234.44              

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,272,054.37           

  ภาษีเงินได้ 48,737.57                

  ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย์ 1,383,204.48           

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 19,230,525.53         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 13,106,738.18         

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีBเกิดขึ�นทั�งสิ�น (207,654,884.71)     

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทีBยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น (130,367,562.78)     

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ทีBเกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (338,022,447.49)     
การเพิBมขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (324,915,709.31)     

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ�
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัทีB 30 มิถุนายน 2563
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 6.69

                              บมจ.ธ.ทิสโก้  0.200000 เมื<อทวงถาม 73,485.09 73,485.09 0.01

                              บมจ.ธ.ยโูอบี  0.300000 เมื<อทวงถาม 95,613,354.24 95,613,354.24 6.68

หุน้จดทะเบียน

หุน้สามญั

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

                    หมวดธุรกิจการเกษตร 2.13

                              บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 1,120,200.00 30,525,450.00 2.13

                    หมวดอาหารและเครื<องดื<ม 10.03

                              บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 2,365,100.00 75,091,925.00 5.25

                              บมจ. โอสถสภา OSP 1,056,000.00 40,128,000.00 2.80

                              บมจ.ไทยยเูนี<ยน กรุ๊ป TU 2,192,400.00 28,281,960.00 1.98

          กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค

                    หมวดของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ 0.27

                              บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ ประเทศไทย STGT 112,600.00 3,828,400.00 0.27

          กลุ่มธุรกิจการเงิน

                    หมวดธนาคาร 7.98

                              บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 382,500.00 40,927,500.00 2.86

                              บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 76,900.00 7,170,925.00 0.50

                              บมจ.ทุนธนชาต TCAP 1,064,600.00 37,793,300.00 2.64

                              บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 407,500.00 28,321,250.00 1.98

                    หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 4.09

                              บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล MTC 686,800.00 35,713,600.00 2.50

                              บมจ. ราชธานีลิสซิ<ง THANI 6,362,306.00 22,777,055.48 1.59

          กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

                    หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 0.50

                              บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 255,400.00 7,087,350.00 0.50

          กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

                    หมวดวสัดุก่อสร้าง 2.16

                              บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 1,236,600.00 30,915,000.00 2.16

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ-
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2563
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ-
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2563

                    หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 2.89

                              บมจ.ช.การช่าง CK 1,733,200.00 34,664,000.00 2.42

                              บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 2,270,469.00 6,765,997.62 0.47

                    หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5.12

                              บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 1,598,200.00 24,612,280.00 1.72

                              บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ LH 5,346,500.00 40,633,400.00 2.84

                              บมจ.เอม็ บี เค MBK 578,400.00 8,039,760.00 0.56

          กลุ่มทรัพยากร

                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 24.38

                              บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั<น BCP 1,228,100.00 25,790,100.00 1.80

                              บมจ. พลงังานบริสุทธิb EA 1,265,400.00 49,666,950.00 3.47

                              บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 163,900.00 40,483,300.00 2.83

                              บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี< GPSC 353,100.00 25,952,850.00 1.81

                              บมจ.ปตท. PTT 2,582,800.00 97,500,700.00 6.81

                              บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 254,200.00 23,322,850.00 1.63

                              บมจ.ราช กรุ๊ป RATCH 872,800.00 54,331,800.00 3.80

                              บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ<ง SPRC 2,441,600.00 16,236,640.00 1.13

                              บมจ.ทีทีดบับลิว TTW 1,191,100.00 15,722,520.00 1.10

          กลุ่มบริการ

                    หมวดพาณิชย์ 12.15

                              บมจ.คอมเซเวน่ COM7 2,082,100.00 58,819,325.00 4.11

                              บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,192,600.00 80,798,650.00 5.65

                              บมจ. อาร์เอส RS 2,098,900.00 34,212,070.00 2.39

                    หมวดการแพทย์ 5.22

                              บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 2,433,400.00 36,501,000.00 2.55

                              บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 1,698,800.00 38,223,000.00 2.67

                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 7.33

                              บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 1,026,700.00 62,115,350.00 4.34

                              บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM 4,501,200.00 42,761,400.00 2.99
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ-
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2563

          กลุ่มเทคโนโลยี

                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื<อสาร 9.07

                              บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ADVANC 347,200.00 64,232,000.00 4.49

                              บมจ.โทเทิ<ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั<น DTAC 535,700.00 21,026,225.00 1.47

                              บมจ.อินทชั โฮลดิ-งส์ INTUCH 790,800.00 44,482,500.00 3.11

1,431,143,222.43 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี้
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มถุินายน 2563

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,435,884,180.21 100.26
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 74,724,000.00 5.22
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 104,876,750.00 7.32
             ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ 3,828,400.00 0.27
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 58,490,655.48 4.08
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 129,740,725.00 9.06
             ธนาคาร 114,212,975.00 7.98
             ธุรกิจการเกษตร 30,525,450.00 2.13
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 41,429,997.62 2.89
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 7,087,350.00 0.49
             พลงังานและสาธารณูปโภค 349,007,710.00 24.37
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 73,285,440.00 5.12
             พาณิชย์ 173,830,045.00 12.14
             วสัดุก่อสร้าง 30,915,000.00 2.16
             อาหารและเคร่ืองด่ืม 143,501,885.00 10.02
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 73,487.49 0.01
         S&P
             Rate A- 4,493,932.39 0.31
         FITCH_TH-LONG
             Rate AAA 95,860,377.23 6.69
อืน่ๆ (3,906,335.56) (0.26)
     ลูกหน้ี 894,066.89 0.06
     เจา้หน้ี (1,782,156.49) (0.11)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (3,018,245.96) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,431,977,844.65 100.00
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 16,282.29 2.1400
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   244.23 0.0321
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,272.05 0.1672
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) - -
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 17,798.57 2.3393

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2563

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/
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บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc.

บมจ.หลกัทรัพยก์สิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.

บริษทัหลกัทรัพยซิ์ต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ  ำกดั (มหำชน)/ Krungsri Securities Plc.

บมจ.หลกัทรัพยบ์วัหลวง/ Bualuang Securities Plc.

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ำกดั/ Tisco Securiites Co.,Ltd.

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ  ำกดั/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชำต/ Thanachart Securities Plc.

บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพำณิชย ์จ  ำกดั/ SCB Securities Co.,Ltd.

บมจ.หลกัทรัพย ์ภทัร/ Phatra Securities Plc.

อ่ืนๆ/ Other

101,013.88 5.23

479,014.91 24.82

รวม / Total 1,929,775.95 100.00

125,562.41 6.51

121,491.21 6.30

108,885.56 5.64

149,074.62 7.72

145,773.30 7.55

135,054.53 7.00

( บาท )   

192,976.24 10.00

191,079.22 9.90

179,850.07 9.32

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี ้/ Krungsri Star Equity Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2563

บริษทั จ านวนเงิน อตัราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี � 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� �� มิ.ย. !"#� 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
� เดือน 

ย้อนหลัง 
# เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
� ปี 

ย้อนหลัง 
" ปี 

ย้อนหลัง 
1� ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(!� มกราคม !"67) 

KFSEQ -17.39% 16.88% -17.39% -28.02% -9.16% -3.02% 4.44% 4.59% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -13.17% 20.52% -13.17% -19.56% -2.12% 0.96% 9.02% 7.53% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 36.30% 24.43% 36.30% 26.87% 18.67% 16.90% 17.93% 20.57% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 37.62% 25.49% 37.62% 27.50% 17.94% 16.14% 16.56% 19.71% 

 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

  **  ผลตอบแทนทีFมีอายเุกินหนึFงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

15



ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(�) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� � มกราคม #$%&  ถึงวันที� &( มิถุนายน #$%&) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี�  บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(#) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี4 ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission) 

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี�  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 

 (&) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 มิถุนายน #$%& 

1. นายวิพุธ   เอื�ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิX พงษ ์
6. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์
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(@) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน � ใน &  ณ วันที� &( มิถุนายน #$63 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ�ง 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 44.87% 
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