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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานประจ าปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 16,924.82 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.4613 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 น้อยกว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 9.42 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทยอย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,376.26 จุด ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2557 และทดสอบระดับสูงสุดที่ 1,603.89 จุด ณ ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2557 
จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศได้คล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยผู้บัญชาการทหารบกประกาศควบคุม
อ านาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อดูแลประเทศให้กลับคืนสู่ความสงบ  

นอกจากนั้น นักลงทุนมีมุมมองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคสช. ประกาศชัดเจนว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือนในเดือนพฤษภาคม สู่ 70.7 จาก 
67.8 ในเดือนเมษายน ในขณะท่ี ผู้ว่าการ ธปท. มีความเห็นว่า เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยระบุว่าตัวบ่งชี้ทาง
เศรษฐกิจของเดือนเมษายนและพฤษภาคม มีเสถียรภาพ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายทางการคลังกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ 

ทางด้านต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติยุติมาตรการซื้อพันธบัตร โดยเฟดระบุว่า เศรษฐกิจก าลังขยายตัวในระดับ
ปานกลาง ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัวในระดับปานกลาง ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยยังคงฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ  ทั้งนี้ เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0 – 0.25 ต่อไปเป็นเวลานานระยะหน่ึง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลในอนาคต ในขณะท่ี 
ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้สร้างความประหลาดใจ โดยการประกาศขยายฐานเงินจากปีละ 60 – 70 ล้านล้านเยน สู่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลง และทดสอบระดับต่ าสุดที่ 1,375.99 จุด ณ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2557 
ก่อนปิดตลาดที่ 1,505.94 จุด ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2558 โดยนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก หลังราคา
น้ ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยส านักงานพลังงานสากลปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ในตลาดโลกลงส าหรับช่วงที่เหลือของ
ปีน้ี และกลุ่มโอเปกปฏิเสธที่จะลดปริมาณการผลิตลง ในภาวะน้ ามันล้นตลาด   

ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ขยายตัวร้อยละ 3.0 จาก
คาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.4 นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ร้อยละ 3.5 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.8 ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศมาตรการ QE มูลค่า
รวม 1.1 ล้านล้านยูโร (1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)   

สภาพัฒน์รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2557 ขยายตัว 2.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และโต 1.7% จากไตรมาส 3/2557  
ส าหรับทั้งปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 0.7%  ทั้งนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2557 ได้แรงหนุนจากการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ      

ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราการกันส ารองขั้นต่ า (RRR) ของทุกธนาคารลง 1% ส่งผลให้อัตราการกันส ารองขั้นต่ าของธนาคาร
ขนาดใหญ่ลดลงสู่ 18.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดคาดว่าการลดการกันส ารองขั้นต่ าครั้งนี้จะส่งผลให้มีสภาพคล่องในตลาด
เพิ่มขึ้นราว 1.25 – 1.5 ล้านล้านหยวน 
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แนวโน้มการลงทุน 

บริษัทฯ มีมุมมองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯยังคงมีมุมมองเชิงบวก
ต่อการลงทุนในตราสารทุน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บรหิาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนจะเป็นส่ิงที่ส่งเสริมให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง  และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผล 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2558 
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(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม  (ปี 2558 และ 2557  ราคาทุนรวม  

     16,262,015,879.05  บาท และ 10,390,796,969.11 บาท ตามลาํดบั) 16,770,860,384.32 10,577,064,191.12

เงินฝากธนาคาร 6 18,759,491.85 9,292,277.88

ลูกหนี-

จากเงินปันผล 174,965,045.50 66,882,167.50

จากดอกเบี-ย 3,680,677.30 1,061,994.45

จากการขายเงินลงทุน 0.00 5,113,948.79

จากการขายหน่วยลงทุน 17,364,255.39 14,840,253.37

รวมสินทรัพย์ 16,985,629,854.36 10,674,254,833.11

หนี�สิน

เจา้หนี-

จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 25,538,208.67 8,912,882.52

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,368,938.68 20,774,296.52

หนี- สินอื8น 905,725.24 492,754.52

รวมหนี�สิน 60,812,872.59 30,179,933.56

สินทรัพย์สุทธิ   16,924,816,981.77 10,644,074,899.55

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที8ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 13,581,847,550.82 8,242,531,754.70

บญัชีปรับสมดุล 5,429,348,786.85 3,773,996,882.24

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 3 (2,086,379,355.90) (1,372,453,737.39)

สินทรัพย์สุทธิ 16,924,816,981.77 10,644,074,899.55

หน่วยลงทุนที8ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 1,358,184,755.0818 824,253,175.4695

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.4613 12.9136

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

งบดุล 

ณ  วนัที8  31  มีนาคม  2558
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย (%)
วนัครบอายุ

 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น
 มูลค่ายติุธรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
เงนิฝากออมทรัพย์                                  4.22           

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.500000 เมื-อทวงถาม 313,098,256.83       313,098,256.83           1.87           
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.250000 เมื-อทวงถาม 394,290,687.09       394,290,687.09           2.35           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

กลุ่มสินคา้อุปโภค บริโภค                                                                                                                                                                                     
หมวดของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน                                                                                                                                                                            1.01           

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป MODERN 16,892,300             168,923,000.00           1.01           
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  19.91          
บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 4,977,400               918,330,300.00           5.48           
บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 2,317,800               530,776,200.00           3.16           
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน KKP 8,808,600               343,535,400.00           2.05           
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 12,829,100             445,811,225.00           2.66           
บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 24,038,450             1,099,759,087.50        6.56           

หมวดประกนัชีวิตและประกนัภยั                                                                                                                                                                                 0.36           
บมจ.ศรีอยธุยา แคปปิตอล AYUD 298,300                  10,738,800.00             0.06           
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั BKI 137,830                  50,445,780.00             0.30           

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           13.66          

บมจ.ไดนาสตี� เซรามิค DCC 55,298,000             348,377,400.00           2.08           
บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 3,193,500               1,635,072,000.00        9.75           
บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง SCCC 804,600                  307,357,200.00           1.83           

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   15.15          
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 78,889,920             769,176,720.00           4.59           
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 38,203,500             641,818,800.00           3.83           
บมจ.เอม็ บี เค MBK 23,910,600             334,748,400.00           2.00           
บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 209,945,800           793,595,124.00           4.73           

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   9.26           

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 19,306,000             622,618,500.00           3.71           
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 6,814,700               584,360,525.00           3.48           
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง RATCH 5,657,900               346,546,375.00           2.07           

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                10.66          

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 43,599,800             1,787,591,800.00        10.66          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที- 31 มีนาคม 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย (%)
วนัครบอายุ

 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น
 มูลค่ายติุธรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
หมวดสื-อและสิ-งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       2.93           

บมจ.บีอีซี เวิลด์ BEC 8,836,700               362,304,700.00           2.16           
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 23,576,642             128,492,698.90           0.77           

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร                                                                                                                                                                          22.85          

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 4,778,500               1,132,504,500.00        6.75           
บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ CSL 11,321,700             78,119,730.00             0.47           
บมจ.โทเทิ-ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั-น DTAC 8,533,200               699,722,400.00           4.17           
บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 24,889,900             1,922,744,775.00        11.46          

รวมเงนิลงทุน 16,770,860,384.32      100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที- 31 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

11



หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

 มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
เงนิฝากออมทรัพย์                                  3.42           

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.750000 เมื/อทวงถาม 170,724,626.17     170,724,626.17       1.61           
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.900000 เมื/อทวงถาม 191,777,427.45     191,777,427.45       1.81           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

กลุ่มสินคา้อุปโภค บริโภค                                                                                                                                                                                     
หมวดของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน                                                                                                                                                                            1.64           

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป MODERN 18,951,900           173,409,885.00       1.64           
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  17.46          
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน KKP 8,218,300             349,277,750.00       3.30           
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 13,831,100           497,919,600.00       4.71           
บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 24,524,950           999,391,712.50       9.45           

หมวดประกนัชีวิตและประกนัภยั                                                                                                                                                                                 0.53           
บมจ.ศรีอยธุยา แคปปิตอล AYUD 298,300                8,501,550.00          0.08           
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั BKI 137,830                47,964,840.00        0.45           

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           8.67           

บมจ.ไดนาสตี� เซรามิค DCC 5,834,800             306,327,000.00       2.90           
บมจ.กระเบื�องหลงัคาตราเพชร DRT 3,197,400             19,184,400.00        0.18           
บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 821,400                343,345,200.00       3.25           
บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง SCCC 714,900                247,355,400.00       2.34           

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   17.74          
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 53,311,000           511,785,600.00       4.84           
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 34,040,200           544,643,200.00       5.15           
บมจ.เอม็ บี เค MBK 2,634,000             379,296,000.00       3.59           
บมจ.ควอลิตี� เฮา้ส์ QH 145,760,100         440,195,502.00       4.16           

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   11.64          

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 17,066,400           533,325,000.00       5.04           
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 5,760,600             437,805,600.00       4.14           
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง RATCH 5,026,900             260,142,075.00       2.46           

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                9.99           

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 24,284,600           1,056,380,100.00    9.99           
หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                           0.13           

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG 1,358,834             14,267,757.00        0.13           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที/ 31 มีนาคม 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

 มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
หมวดสื/อและสิ/งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       8.61           

บมจ.บีอีซี เวิลด์ BEC 9,750,600             531,407,700.00       5.02           
บมจ.ซีเอด็ยเูคชั/น SE-ED 5,005,096             23,023,441.60        0.22           
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 31,243,721           356,178,419.40       3.37           

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร                                                                                                                                                                          20.13          

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 2,523,300             570,265,800.00       5.39           
บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ CSL 14,022,700           148,640,620.00       1.41           
บมจ.โทเทิ/ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั/น DTAC 1,021,600             119,016,400.00       1.13           
บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 16,707,700           1,290,669,825.00    12.20          

หน่วยลงทุน

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
    หมวดกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 0.05           

บลจ.ไทยพาณิชย์ CPNRF 314,400                4,841,760.00          0.05           
รวมเงนิลงทุน 10,577,064,191.12  100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที/ 31 มีนาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

13



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งินปันผล 611,976,198.76 331,403,272.60

รายไดด้อกเบี-ย 13,706,205.96 7,085,380.47

รายไดอื้8น 25,204,778.15 22,708,747.68

รายได้ทั�งสิ�น 650,887,182.87 361,197,400.75

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 302,429,164.27 204,418,782.01

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 5,670,546.75 3,832,852.34

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5, 7 23,627,278.61 15,970,217.28

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 331,796,989.63 224,291,851.63

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 319,090,193.24 136,905,549.12

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ-นทั-งสิ-น 18,268,456.88 575,872,001.82

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น 322,577,283.26 (1,928,404,714.12)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ-นและยงัไม่เกิดขึ-น 340,845,740.14 (1,352,532,712.30)

การเพิ$มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 659,935,933.38 (1,215,627,163.18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที8  31  มีนาคม  2558

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

งบกาํไรขาดทุน

14



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

การเพิ$มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

          รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 319,090,193.24 136,905,549.12

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ-นจากการลงทุน 18,268,456.88 575,872,001.82

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน 322,577,283.26 (1,928,404,714.12)

การเพิ$มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 659,935,933.38 (1,215,627,163.18)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน 4 (1,373,861,551.89) (1,411,242,328.65)

การเพิ$มขึ�น(ลดลง)ของทุนที$ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที8จาํหน่ายในระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน

              747,160,993.7706 หน่วย และ  569,551,878.1668 หน่วย ตามลาํดบั 7,471,609,937.70 5,695,518,781.67

          หัก  หน่วยลงทุนที8รับซื-อคืนระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน

               213,229,414.1583 หน่วย และ  200,069,819.2132  หน่วย ตามลาํดบั (2,132,294,141.58) (2,000,698,192.13)

          บวก   การเปลี8ยนแปลงที8เพิ8มขึ-นของบญัชีปรับสมดุล 1,655,351,904.61 1,797,302,199.46

การเพิ$มขึ�นสุทธิของทุนที$ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 6,994,667,700.73 5,492,122,789.00

การเพิ$มขึ�นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 6,280,742,082.22 2,865,253,297.17

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 10,644,074,899.55 7,778,821,602.38

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 16,924,816,981.77 10,644,074,899.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที8  31  มีนาคม  2558

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 659,935,933.38 (1,215,627,163.18)

        ปรับกระทบการเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (12,876,173,712.92) (12,151,508,810.01)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 7,023,223,259.86 7,917,448,930.34

การ(เพิ8มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากเงินปันผล (108,082,878.00) (17,504,088.00)

การ(เพิ8มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากดอกเบี-ย (2,618,682.85) 60,918.78

การ(เพิ8มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน 5,113,948.79 153,595,755.17

การ(เพิ8มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน (2,524,002.02) 28,181,904.09

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- จากการซื-อเงินลงทุน 0.00 (84,080,219.31)

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 16,625,326.15 (63,322,880.24)

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,007,612.88 5,968,865.27

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8เกิดขึ-นจากการลงทุน (18,268,456.88) (575,872,001.82)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (322,577,283.26) 1,928,404,714.12

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (5,611,338,934.87) (4,074,254,074.79)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 9,798,067,169.13 8,422,544,138.63

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (2,803,399,468.40) (2,930,421,349.63)

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วย (1,373,861,551.89) (1,411,242,328.65)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 5,620,806,148.84 4,080,880,460.35

เงินสดเพิ$มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 9,467,213.97 6,626,385.56

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 9,292,277.88 2,665,892.32

ณ  วนัสิ�นปี 18,759,491.85 9,292,277.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที8  31  มีนาคม  2558

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
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(หน่วย:บาท)

2558 2557 2556 2555 2554 2553

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12.9136 17.1049 14.6259 13.0645 11.0872 7.3047

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 0.4261 0.2289 0.2247 0.2943 0.4492 0.3103

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน 0.0244 0.9627 0.5100 0.4627 1.5535 0.3630

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน 0.4308 (3.2239) 4.7492 2.6772 2.0959 4.2298

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น 0.8813 (2.0323) 5.4839 3.4342 4.0986 4.9031

         การแบ่งปันเงินลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (1.3000) (2.3000) (2.7500) (2.0000) (2.5000) (0.8000)

         ส่วนเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (0.0336) 0.1410 (0.2549) 0.1272 0.3787 (0.3206)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 12.4613 12.9136 17.1049 14.6259 13.0645 11.0872

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

         สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 4.66 (12.70) 41.16 27.13 21.44 49.15

อตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ/มเติมที/สาํคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 16,924,816,981.77 10,644,074,899.55 7,778,821,602.38 2,503,673,340.63 1,318,445,132.70 308,605,388.90

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั2งสิ2นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

         ถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 2.34 2.34 2.33 2.34 2.31 2.37

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

         ถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 4.60 3.77 4.02 4.66 4.66 5.48

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นและยงัไม่เกิดขึ2น

         จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 2.41 (14.14) 39.48 24.80 19.09 46.40

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี/ยถ่วงนํ2 าหนกัของการซื2อขายเงินลงทุน 

     ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 50.32 77.79 130.41 86.39 179.09 114.76

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (บาท) 14,164,071,268.79 9,568,240,750.10 4,304,641,864.26 1,902,488,030.88 818,274,176.30 248,338,487.22

ข้อมูลเพิ�มเติม

          สาํหรับปี 2554 บริษทัจดัการไดมี้การปรับเปลี/ยนวธีิการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงานต่อหน่วย  เพื/อให้การแสดงขอ้มูลสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิ/งขึ2น

          โดยการปรับเปลี/ยนวธีิการดงักล่าวไม่ไดมี้การปรับยอ้นหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี สิ2นสุดวนัที/  31  มีนาคม  2558
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี  สิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2558 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผล ("กองทุน") เป็นกองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สาํหรับผูล้งทุน

ทั!วไป ประเภทรับซื� อคืนหน่วยลงทุนที!ไม่กําหนดระยะเวลาสิ� นสุดของกองทุน กองทุนได้จดทะเบียน 

กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. เมื!อวนัที! 23 มีนาคม 2550 ปัจจุบนัมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 

ลา้นบาท  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ�น

ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที!กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 106 เรื!อง การบญัชีสาํหรับกิจการที!ดาํเนิน

ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีที!สาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปนี�   

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ้! งหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดย

เฉลี!ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเนน้ลงทุนในหุน้ที!มี

แนวโนม้จ่ายเงินปันผลดีเป็นอนัดบัแรก และหุ้นที!มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดตํ!าถึงปานกลาง เป็น

ลาํดบัถดัไป 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั� ง ในอตัราไม่ตํ!ากว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ

ในงวดบญัชีที!จะจ่ายเงินปันผลหรือกาํไรสะสมแลว้แต่กรณี 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบี�ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายได ้ณ วนัที!มีสิทธิไดรั้บ 

รายไดอื้!น เป็นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการซื�อขายหลกัทรัพยที์!เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนทนัที

เมื!อมีการสั!งซื�อ หรือสั!งขายคืน หรือสั!งสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัรา

ร้อยละ 0.20 โดยคาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน และนาํเขา้กองทุน 
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กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที!จาํหน่ายเงินลงทุน 

ส่วนเกินหรือส่วนตํ!ากว่ามูลค่าหนา้ตัRวของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายหรือรายไดด้ว้ยวิธีอตัรา

ดอกเบี�ยที!แทจ้ริง ตามระยะเวลาที!เหลือของเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที!กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที!กองทุนจ่าย

เพื!อใหไ้ดม้าซึ! งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที!ตราไวซึ้! งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในตัRวสัญญาใชเ้งิน ตัRวแลกเงินและบตัรเงินฝากที!ไม่สามารถโอนเปลี!ยนมือไดป้ระเภทมี

ดอกเบี�ย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบี�ยคา้งรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่าย ซึ! งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี�ยที!แทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที!มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใชร้าคาซื�อขายครั� งล่าสุดของวนัที!วดัค่าเงินลงทุน ในกรณีที!ไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื!อ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซึ! งประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัที!มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉลี!ยที!ไดม้าในวนัล่าสุด 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน  ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที!ยงัไม่เกิดขึ�นใน

งบกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที!จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ�าหนกั 

2.5 เครื)องมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายที!จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที!เป็นตราสารอนุพนัธ์

เพื!อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

2.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ!งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุนซึ! งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมที!ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที!เกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 
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2.7 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ! งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที!แสดงไวใ้นงบการเงินและการ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ! งผลที! เกิดขึ� นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที!

ประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
3. กาํไร(ขาดทุน)สะสม  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 297,448,005.72 160,542,456.60 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที!เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม 840,499,741.53 264,627,739.71 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที!ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการลงทุนสะสม 187,201,102.01 2,115,605,816.13 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (2,697,602,586.65) (1,286,360,258.00) 

กาํไร(ขาดทุน)สะสมตน้ปี (1,372,453,737.39) 1,254,415,754.44 

การเพิ!มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิ   

จากการดาํเนินงานในระหวา่งปี 659,935,933.38 (1,215,627,163.18) 

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยในระหวา่งปี (1,373,861,551.89) (1,411,242,328.65) 

ขาดทุนสะสมสิ�นปี (2,086,379,355.90) (1,372,453,737.39) 

4. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหวา่งปี สิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2558 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

วนัที!ปิดสมุดทะเบียน สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ จาํนวนเงิน 

14 พฤษภาคม 2557 28 ธนัวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 0.3000 258,836,194.05 
13 สิงหาคม 2557 1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557 0.4000 395,993,066.13 
7 พฤศจิกายน 2557 1 กรกฎาคม 2557 - 30 กนัยายน 2557 0.3000 338,458,748.71 
10 กมุภาพนัธ์ 2558 1 ตุลาคม 2557 - 30 ธนัวาคม 2557 0.3000 380,573,543.00 

  1.3000 1,373,861,551.89 
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ในระหวา่งปี สิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2557 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

วนัที!ปิดสมุดทะเบียน สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ จาํนวนเงิน 

19 เมษายน 2556 29 ธนัวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556 1.0000 476,713,762.06 

13 สิงหาคม 2556 1 เมษายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556 0.5000 329,541,269.07 

8 พฤศจิกายน 2556 29 มิถุนายน 2556 - 30 กนัยายน 2556 0.4000 289,336,308.54 
10 กมุภาพนัธ์ 2557 1 ตุลาคม 2556 - 27 ธนัวาคม 2556 0.4000 315,650,988.98 

  2.3000 1,411,242,328.65 

5. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

มีรายละเอียด ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2.00000 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.03750 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.15625 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ 

ทุกวนัที!มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื!น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นตน้ จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที!จ่ายจริง 

6. ข้อมูลอื)นที)เกี)ยวข้อง 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคาร ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.375 0.375 18,759,491.85 9,292,277.88 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที!สําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ! งมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื!นที!บริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการที!สาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี�   

   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนด

ราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 302,429,164.27 204,418,782.01 ตามเกณฑ์ที!ระบุไว้ใน

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 23,627,278.61 15,970,217.28 ตามเกณฑ์ที!ระบุไว้ใน

หนงัสือชี�ชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์ 718,777.12 1,270,441.36 อตัราตลาด 

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)    

      ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

รายไดเ้งินปันผล 626,430.00 322,164.00 อตัราตลาด 

กองทุนอื!นที!บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั    

ซื�อเงินลงทุนในตราสารทุน 0.00 963,444.20 อตัราตลาด 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2558 และ 2557  กองทุนมียอดคงเหลือที!มีสาระสาํคญักบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)   

เงินลงทุนในหุน้สามญั 10,738,800.00 8,501,550.00 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 31,269,687.64 18,875,711.89 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 2,442,944.39 1,474,664.99 
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8. ข้อมูลเกี)ยวกบัการซื;อขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและ 

เงินลงทุนในตัRวสัญญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน 7,127,310,082.48 บาท และ 7,443,469,340.54 บาท ตามลาํดบั คิดเป็น

อตัราร้อยละ 50.32 และ 77.79 ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี!ยระหวา่งปี 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื)องมอืทางการเงนิ 

กองทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุนที!ออกโดยบริษทัที!มีฐานะทางการเงินที!มั!นคง และลงทุนบางส่วนใน

เงินฝาก โดยบริษทัจดัการจะเป็นผูก้าํหนดกลยุทธ์การลงทุนที!เหมาะสมกบัวฏัจกัรของธุรกิจ และการคาดการณ์

แนวโนม้อตัราดอกเบี� ย โดยลกัษณะของการลงทุนนี� มีปัจจยัต่าง ๆ ที!มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน

และนโยบายในการบริหารความเสี!ยงดงันี�  

9.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื!องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั�นถึงปานกลาง อีกทั�ง

สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นตราสารทุนที!แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที!ซื�อขายกนัในตลาด ดงันั�น

กองทุนเชื!อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก

มลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

9.2 ความเสี)ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  

ความเสี!ยงนี� เกิดขึ�นจากการที!กองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนไดใ้นราคาที!เหมาะสม หรือใน

ระดับราคาตลาดเพื!อที!จะลดความเสี! ยงนี� กองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับที!

เหมาะสม ซึ!งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. 

9.3 ความเสี)ยงด้านอตัราแลกเปลี)ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี� สินทางการเงินที!เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั�นจึงไม่มีความเสี!ยงจาก

อตัราแลกเปลี!ยน 

9.4 ความเสี)ยงด้านสภาวะตลาด 

กองทุนอาจมีความเสี!ยงดา้นสภาวะตลาด เนื!องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ! งผลตอบแทนของเงิน

ลงทุนดงักล่าวไม่แน่นอนขึ�นอยู่กบัปัจจยัทั�งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั�งภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทาํกาํไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทัที!ลงทุน 

10. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื!อวนัที! 28 เมษายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 16,793,300,553.47 99.22

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 168,923,000.00 1.00
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื.อสาร 3,833,091,405.00 22.65
             ธนาคาร 3,338,212,212.50 19.72
             ประกนัชีวติและประกนัภยั 61,184,580.00 0.36
             พลงังานและสาธารณูปโภค 1,553,525,400.00 9.18
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2,539,339,044.00 15.00
             พาณิชย์ 1,787,591,800.00 10.56
             วสัดุก่อสร้าง 2,290,806,600.00 13.54
             สื.อและสิ.งพิมพ์ 490,797,398.90 2.90
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 313,361,153.97 1.85
         FITCH-LONG
             Rate AAA 397,686,822.40 2.35
             Rate AA 18,781,136.70 0.11
อื2นๆ 131,516,428.30 0.78

     ลูกหนีK 202,329,300.89 1.20
     เจา้หนีK (36,443,933.91) (0.22)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (34,368,938.68) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  16,924,816,981.77 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล / Krungsri Dividend Stock Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 เมษายน 2557 31 มีนาคม 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

1,079,478.70บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 11.11

973,212.14บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 10.02

895,713.21บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 9.22

821,790.13บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 8.46

718,777.12บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc. 7.40

690,566.00บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 7.11

651,677.31บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc. 6.71

554,018.34บจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 5.70

536,376.95บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 5.52

488,803.15บมจ.หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities One Plc. 5.03

2,302,047.78อื\น ๆ/ Other 23.70

9,712,460.83รวม / Total 100.00
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รายงานสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียง

ลาํดบัที	 ชื	อบริษทั จาํนวนครั� งที	เชิญ จาํนวนครั� งที	ลงมติตามวาระการประชุม***
ประชุม (ครั� ง)*

จาํนวนครั� งที	เขา้
ร่วมประชุม (ครั� ง)** เห็นดว้ย คดัคา้น งดออกเสียง

         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผล ไดส่้งตวัแทนซึ	งเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2557 ซึ	งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และกองทุนถือ
ครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        1 1 8 - 1
2 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย                                                                                                                                                                             1 1 14 - 1
3 บมจ. อาร์เอส                                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
4 บมจ.กรุงเทพประกนัภยั                                                                                                                                                                                    1 1 9 - 1
5 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 8 - 1
6 บมจ.ควอลิตี� เฮาส์                                                                                                                                                                                       1 1 9 - 1
7 บมจ.ซีเอ็ดยเูคชั	น                                                                                                                                                                                      2 2 9 - 2
8 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ                                                                                                                                                                                    2 2 14 - 2
9 บมจ.ไดนาสตี� เซรามิค                                                                                                                                                                                     2 2 11 - 2

10 บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป                                                                                                                                                                               1 1 9 - 1
11 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 11 - 1
12 บมจ.ธ.เกียรตินาคิน                                                                                                                                                                                      1 1 7 - 1
13 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
14 บมจ.บีอีซี เวิลด ์                                                                                                                                                                                      1 1 9 - -
15 บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย                                                                                                                                                                                       1 1 7 - -
16 บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง                                                                                                                                                                                   1 1 9 - 1
17 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
18 บมจ.ผลิตภณัฑ์ตราเพชร                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
19 บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป                                                                                                                                                                                  1 1 8 - 1
20 บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                                                                                                                                                                                  1 1 8 - 1
21 บมจ.ลานนารีซอร์สเซส                                                                                                                                                                                     1 1 7 - 1
22 บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                                                                                                                                                                                  1 1 12 - 1
23 บมจ.ศรีอยธุยา แคปปิตอล                                                                                                                                                                                  1 1 9 - 1
24 บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์                                                                                                                                                                                    1 1 17 - 1
25 บมจ.เอ็ม บี เค                                                                                                                                                                                          1 1 11 - 1
26 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                                                                                                                                                                           1 1 13 - 1
27 บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์                                                                                                                                                                        1 1 7 - 1

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	ลงมติออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ การนบัจาํนวนครั� งนบัรวมการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวมทุกธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั� ง
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ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที ่1 เมษายน 2557  ถึงวันที ่31 มีนาคม 2558) 

ชื่อกองทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)  

 

หมายเหต ุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (http://www.krungsriasset.com) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล  ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission) 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

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

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอื้ออานันท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพย์พัฒนา 
4. นายสาธิต บัวชู 
5. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.72% 
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http://www.krungsriasset.com/
http://www.set.or.th/th/products/member/equity/broker/broker18.html



