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สารบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด (บริษัทฯ) ขอนาส่งรายงานประจาปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 16,924.82 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.4613 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 น้อยกว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 9.42
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทยอย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,376.26 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 และทดสอบระดับสูงสุดที่ 1,603.89 จุด ณ ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2557
จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยผู้บัญชาการทหารบกประกาศควบคุม
อานาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อดูแลประเทศให้กลับคืนสู่ความสงบ
นอกจากนั้น นักลงทุนมีมุมมองว่าเศรษฐกิจ มีแนวโน้มปรับตัว ดีขึ้น โดยคสช. ประกาศชัดเจนว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือนในเดือนพฤษภาคม สู่ 70.7 จาก
67.8 ในเดือนเมษายน ในขณะที่ ผู้ว่าการ ธปท. มีความเห็นว่า เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยระบุว่าตัวบ่งชี้ทาง
เศรษฐกิจของเดือนเมษายนและพฤษภาคม มีเสถียรภาพ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายทางการคลังกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ
ทางด้านต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติยุติมาตรการซื้อพันธบัตร โดยเฟดระบุว่า เศรษฐกิจกาลังขยายตัวในระดับ
ปานกลาง ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัวในระดับปานกลาง ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยยังคงฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ ทั้งนี้ เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0 – 0.25 ต่อไปเป็นเวลานานระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลในอนาคต ในขณะที่
ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้สร้างความประหลาดใจ โดยการประกาศขยายฐานเงินจากปีละ 60 – 70 ล้านล้านเยน สู่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลง และทดสอบระดับต่าสุดที่ 1,375.99 จุด ณ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2557
ก่อนปิดตลาดที่ 1,505.94 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 โดยนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก หลังราคา
น้ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยสานักงานพลังงานสากลปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ในตลาดโลกลงสาหรับช่วงที่เหลือของ
ปีนี้ และกลุ่มโอเปกปฏิเสธที่จะลดปริมาณการผลิตลง ในภาวะน้ามันล้นตลาด
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
สาหรับทั้งปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 0.7% ทั้งนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2557 ได้แรงหนุนจากการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ
ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราการกันสารองขั้นต่า (RRR) ของทุกธนาคารลง 1% ส่งผลให้อัตราการกันสารองขั้นต่าของธนาคาร
ขนาดใหญ่ลดลงสู่ 18.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดคาดว่าการลดการกันสารองขั้นต่าครั้งนี้จะส่งผลให้มีสภาพคล่องในตลาด
เพิ่มขึ้นราว 1.25 – 1.5 ล้านล้านหยวน
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แนวโน้มการลงทุน
บริษัทฯ มีมุมมองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯยังคงมีมุมมองเชิงบวก
ต่อการลงทุนในตราสารทุน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผูบ้ ริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดาเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว
บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ปั นผล
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 มีนาคม 2558
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบดุล
ณ วันที8 31 มีนาคม 2558
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์

2558

2557

16,770,860,384.32

10,577,064,191.12

18,759,491.85

9,292,277.88

174,965,045.50

66,882,167.50

3,680,677.30

1,061,994.45

0.00

5,113,948.79

17,364,255.39
16,985,629,854.36

14,840,253.37
10,674,254,833.11

25,538,208.67

8,912,882.52

34,368,938.68

20,774,296.52

905,725.24

492,754.52

60,812,872.59
16,924,816,981.77

30,179,933.56
10,644,074,899.55

13,581,847,550.82

8,242,531,754.70

5,429,348,786.85

3,773,996,882.24

(2,086,379,355.90)
16,924,816,981.77

(1,372,453,737.39)
10,644,074,899.55

1,358,184,755.0818

824,253,175.4695

12.4613

12.9136

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ปี 2558 และ 2557 ราคาทุนรวม
16,262,015,879.05 บาท และ 10,390,796,969.11 บาท ตามลําดับ)
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เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากเงินปั นผล
จากดอกเบี-ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนีจากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี- สินอื8น
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที8ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที8ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สิ นทรัพย์ สุทธิ

3

หน่วยลงทุนที8ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ- นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี9

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที- 31 มีนาคม 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ ผูอ้ อกหลักทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หุ้นจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
กลุ่มสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
หมวดของใช้ในครัวเรื อนและสํานักงาน
บมจ.โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป
กลุ่มธุรกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ทุนธนชาต
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
หมวดประกันชี วิตและประกันภัย
บมจ.ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค
บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย
บมจ.ปูนซิ เมนต์นครหลวง
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.เอ็ม บี เค
บมจ.ควอลิตีเฮาส์
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บางจากปิ โตรเลียม
บมจ.โกลว์ พลังงาน
บมจ.ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิง
กลุ่มบริ การ
หมวดพาณิ ชย์
บมจ.ซี พี ออลล์

หมายเลข
อัตรา
ตราสาร ดอกเบีย (%)
1.500000
1.250000

MODERN

วันครบอายุ

เมื-อทวงถาม
เมื-อทวงถาม

ร้อยละ
มูลค่ายุติธรรม (บาท) ของมูลค่า
เงินลงทุน
4.22
313,098,256.83
313,098,256.83
1.87
394,290,687.09
394,290,687.09
2.35

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหุ ้น

16,892,300

168,923,000.00

BBL
KBANK
KKP
TCAP
TISCO

4,977,400
2,317,800
8,808,600
12,829,100
24,038,450

918,330,300.00
530,776,200.00
343,535,400.00
445,811,225.00
1,099,759,087.50

AYUD
BKI

298,300
137,830

10,738,800.00
50,445,780.00

1.01
1.01
19.91
5.48
3.16
2.05
2.66
6.56
0.36
0.06
0.30

DCC
SCC
SCCC

55,298,000
3,193,500
804,600

348,377,400.00
1,635,072,000.00
307,357,200.00

LH
LPN
MBK
QH

78,889,920
38,203,500
23,910,600
209,945,800

769,176,720.00
641,818,800.00
334,748,400.00
793,595,124.00

13.66
2.08
9.75
1.83
15.15
4.59
3.83
2.00
4.73

622,618,500.00
584,360,525.00
346,546,375.00

9.26
3.71
3.48
2.07

1,787,591,800.00

10.66
10.66

BCP
GLOW
RATCH

19,306,000
6,814,700
5,657,900

CPALL

43,599,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ- งของงบการเงินนี
10

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที- 31 มีนาคม 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หมวดสื- อและสิ- งพิมพ์
บมจ.บีอีซี เวิลด์
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
กลุ่มเทคโนโลยี
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ.ซี เอส ล็อกซอินโฟ
บมจ.โทเทิ-ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชันบมจ.อินทัช โฮลดิงส์
รวมเงินลงทุน

หมายเลข
อัตรา
ตราสาร ดอกเบีย (%)
BEC
VGI

ADVANC
CSL
DTAC
INTUCH

วันครบอายุ

ร้อยละ
มูลค่ายุติธรรม (บาท) ของมูลค่า
เงินลงทุน
2.93
8,836,700
362,304,700.00
2.16
23,576,642
128,492,698.90
0.77

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหุ ้น

4,778,500
11,321,700
8,533,200
24,889,900

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ- งของงบการเงินนี

11

1,132,504,500.00
78,119,730.00
699,722,400.00
1,922,744,775.00
16,770,860,384.32

22.85
6.75
0.47
4.17
11.46
100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที/ 31 มีนาคม 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ ผูอ้ อกหลักทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หุ้นจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
กลุ่มสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
หมวดของใช้ในครัวเรื อนและสํานักงาน
บมจ.โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป
กลุ่มธุรกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ทุนธนชาต
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป
หมวดประกันชี วิตและประกันภัย
บมจ.ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค
บมจ.กระเบืองหลังคาตราเพชร
บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย
บมจ.ปูนซิ เมนต์นครหลวง
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.เอ็ม บี เค
บมจ.ควอลิตีเฮ้าส์
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บางจากปิ โตรเลียม
บมจ.โกลว์ พลังงาน
บมจ.ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิง
กลุ่มบริ การ
หมวดพาณิ ชย์
บมจ.ซี พี ออลล์
หมวดการแพทย์
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์

หมายเลข
ตราสาร

อัตรา
ดอกเบีย
(%)
1.750000
1.900000

MODERN

วันครบอายุ

เมื/อทวงถาม
เมื/อทวงถาม

170,724,626.17
191,777,427.45

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
3.42
170,724,626.17
1.61
191,777,427.45
1.81

18,951,900

1.64
1.64

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหุ ้น

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

173,409,885.00

KKP
TCAP
TISCO

8,218,300
13,831,100
24,524,950

349,277,750.00
497,919,600.00
999,391,712.50

AYUD
BKI

298,300
137,830

8,501,550.00
47,964,840.00

17.46
3.30
4.71
9.45
0.53
0.08
0.45

DCC
DRT
SCC
SCCC

5,834,800
3,197,400
821,400
714,900

306,327,000.00
19,184,400.00
343,345,200.00
247,355,400.00

LH
LPN
MBK
QH

53,311,000
34,040,200
2,634,000
145,760,100

511,785,600.00
544,643,200.00
379,296,000.00
440,195,502.00

8.67
2.90
0.18
3.25
2.34
17.74
4.84
5.15
3.59
4.16

533,325,000.00
437,805,600.00
260,142,075.00

11.64
5.04
4.14
2.46

BCP
GLOW
RATCH

17,066,400
5,760,600
5,026,900

CPALL

24,284,600

1,056,380,100.00

CHG

1,358,834

14,267,757.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/ งของงบการเงินนี
12

9.99
9.99
0.13
0.13

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที/ 31 มีนาคม 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หมวดสื/ อและสิ/ งพิมพ์
บมจ.บีอีซี เวิลด์
บมจ.ซี เอ็ดยูเคชัน/
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
กลุ่มเทคโนโลยี
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ.ซี เอส ล็อกซอินโฟ
บมจ.โทเทิ/ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชัน/
บมจ.อินทัช โฮลดิงส์
หน่ วยลงทุน
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
บลจ.ไทยพาณิ ชย์
รวมเงินลงทุน

หมายเลข
ตราสาร

อัตรา
ดอกเบีย
(%)

BEC
SE-ED
VGI

ADVANC
CSL
DTAC
INTUCH

CPNRF

วันครบอายุ

9,750,600
5,005,096
31,243,721

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
8.61
531,407,700.00
5.02
23,023,441.60
0.22
356,178,419.40
3.37

2,523,300
14,022,700
1,021,600
16,707,700

570,265,800.00
148,640,620.00
119,016,400.00
1,290,669,825.00

20.13
5.39
1.41
1.13
12.20

4,841,760.00
10,577,064,191.12

0.05
0.05
100.00

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหุ ้น

314,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/ งของงบการเงินนี
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที8 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

รายได้ จากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล

611,976,198.76

331,403,272.60

รายได้ดอกเบี-ย

13,706,205.96

7,085,380.47

รายได้อื8น

25,204,778.15

22,708,747.68

650,887,182.87

361,197,400.75

302,429,164.27

204,418,782.01

5,670,546.75

3,832,852.34

23,627,278.61

15,970,217.28

70,000.00

70,000.00

ค่ าใช้ จ่ายทังสิ น

331,796,989.63

224,291,851.63

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

319,090,193.24

136,905,549.12

18,268,456.88

575,872,001.82

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8ยงั ไม่เกิดขึ-นทั-งสิ- น

322,577,283.26

(1,928,404,714.12)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8เกิดขึ-นและยังไม่เกิดขึ-น

340,845,740.14

(1,352,532,712.30)

659,935,933.38

(1,215,627,163.18)

รายได้ ทงสิ
ั น
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

5, 7

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์

5

ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

5, 7

ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากการลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8เกิดขึ-นทั-งสิ- น

การเพิม$ ขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี-

14

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบแสดงการเปลี8ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที8 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

การเพิม$ ขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างปี
รายได้สุทธิจากการลงทุน

319,090,193.24

136,905,549.12

18,268,456.88

575,872,001.82

322,577,283.26

(1,928,404,714.12)

659,935,933.38

(1,215,627,163.18)

4

(1,373,861,551.89)

(1,411,242,328.65)

747,160,993.7706 หน่วย และ 569,551,878.1668 หน่วย ตามลําดับ

7,471,609,937.70

5,695,518,781.67

(2,132,294,141.58)

(2,000,698,192.13)

1,655,351,904.61

1,797,302,199.46

การเพิม$ ขึนสุ ทธิของทุนทีไ$ ด้ รับจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน

6,994,667,700.73

5,492,122,789.00

การเพิม$ ขึนของสิ นทรัพย์ สุทธิในระหว่ างปี

6,280,742,082.22

2,865,253,297.17

สิ นทรัพย์ สุทธิต้นปี

10,644,074,899.55

7,778,821,602.38

สิ นทรัพย์ สุทธิสินปี

16,924,816,981.77

10,644,074,899.55

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8เกิดขึ-นจากการลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน
การเพิม$ ขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การเพิม$ ขึน(ลดลง)ของทุนทีไ$ ด้ รับจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนที8จาํ หน่ายในระหว่างปี 2558 และ 2557 จํานวน
หัก หน่วยลงทุนที8รับซื-อคืนระหว่างปี 2558 และ 2557 จํานวน
213,229,414.1583 หน่วย และ 200,069,819.2132 หน่วย ตามลําดับ
บวก การเปลี8ยนแปลงที8เพิ8มขึ-นของบัญชีปรับสมดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี-

15

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปั นผล
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที8 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)
2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนิ นงาน

659,935,933.38

(1,215,627,163.18)

(12,876,173,712.92)

(12,151,508,810.01)

การจําหน่ายเงินลงทุน

7,023,223,259.86

7,917,448,930.34

การ(เพิ8มขึ-น)ลดลงในลูกหนี- จากเงินปั นผล

(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

0.00

(84,080,219.31)

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในเจ้าหนี- จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน

16,625,326.15

(63,322,880.24)

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

14,007,612.88

5,968,865.27

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุ ทธิที8เกิดขึ-นจากการลงทุน

(18,268,456.88)

(575,872,001.82)

(322,577,283.26)

1,928,404,714.12

(5,611,338,934.87)

(4,074,254,074.79)

การขายหน่วยลงทุน

9,798,067,169.13

8,422,544,138.63

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน

(2,803,399,468.40)

(2,930,421,349.63)

การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วย

(1,373,861,551.89)

(1,411,242,328.65)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

5,620,806,148.84

4,080,880,460.35

9,467,213.97

6,626,385.56

ณ วันต้ นปี

9,292,277.88

2,665,892.32

ณ วันสิ นปี

18,759,491.85

9,292,277.88

ปรับกระทบการเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
การซื-อเงินลงทุน

การเพิ8มขึ-น(ลดลง)ในเจ้าหนี- จากการซื-อเงินลงทุน

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุ ทธิที8ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดเพิม$ ขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสด :

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี16

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นปันผล
ข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที/สาํ คัญ
สําหรับปี สิ2 นสุ ดวันที/ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย:บาท)
2558

2557

2556

2555

2554

2553

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี

12.9136

17.1049

14.6259

13.0645

11.0872

7.3047

รายได้สุทธิจากการลงทุน

0.4261

0.2289

0.2247

0.2943

0.4492

0.3103

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน

0.0244

0.9627

0.5100

0.4627

1.5535

0.3630

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที/ยงั ไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน

0.4308

(3.2239)

4.7492

2.6772

2.0959

4.2298

0.8813

(2.0323)

5.4839

3.4342

4.0986

4.9031

การแบ่งปันเงินลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน

(1.3000)

(2.3000)

(2.7500)

(2.0000)

(2.5000)

(0.8000)

ส่ วนเปลี/ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล

(0.0336)

0.1410

(0.2549)

0.1272

0.3787

(0.3206)

12.4613

12.9136

17.1049

14.6259

13.0645

11.0872

4.66

(12.70)

41.16

27.13

21.44

49.15

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

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2 น

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิสิ2นปี
อัตราส่ วนของการเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรั พย์สุทธิต่อมูลค่า
สิ นทรั พย์สุทธิถัวเฉลียระหว่ างปี (%)
อัตราส่ วนทางการเงินที/สาํ คัญและข้อมูลประกอบเพิม/ เติมที/สาํ คัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิสิ2นปี (บาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายทั2งสิ2 นต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี/ยระหว่างปี (%)

2.34

2.34

2.33

2.34

2.31

2.37

4.60

3.77

4.02

4.66

4.66

5.48

2.41

(14.14)

39.48

24.80

19.09

46.40

50.32

77.79

130.41

86.39

179.09

114.76

9,568,240,750.10 4,304,641,864.26 1,902,488,030.88

818,274,176.30

248,338,487.22

อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี/ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที/เกิดขึ2นและยังไม่เกิดขึ2น
จากการลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี/ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนักของการซื2อขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี/ยระหว่างปี (%)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี/ยระหว่างปี (บาท)

14,164,071,268.79

ข้ อมูลเพิมเติม
สําหรับปี 2554 บริ ษทั จัดการได้มีการปรับเปลี/ยนวิธีการคํานวณข้อมูลผลการดําเนินงานต่อหน่วย เพือ/ ให้การแสดงข้อมูลสะท้อนความเป็ นจริ งได้มากยิง/ ขึ2น
โดยการปรับเปลี/ยนวิธีการดังกล่าวไม่ได้มีการปรับย้อนหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/งของงบการเงินนี2
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ปั นผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 มีนาคม 2558
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีห้ ุนปันผล
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ปั นผล ("กองทุน") เป็ นกองทุนเปิ ดตราสารแห่ งทุน (Equity Fund) สําหรับผูล้ งทุน
ทั!ว ไป ประเภทรั บ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุ น ที! ไ ม่ ก ํา หนดระยะเวลาสิ นสุ ด ของกองทุ น กองทุ น ได้จ ดทะเบี ย น
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื!อวันที! 23 มีนาคม 2550 ปั จจุบนั มีเงิ นทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000
ล้านบาท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด ("บริ ษทั จัดการ") เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบี ยน
หน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
2. นโยบายการบัญชีที)สําคัญ
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ น
ตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที!กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 106 เรื! อง การบัญชี สาํ หรับกิจการที!ดาํ เนิ น
ธุ ร กิ จเฉพาะด้า นการลงทุ น ประกอบกับ ประกาศของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์และประกาศของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
นโยบายการบัญชีที!สาํ คัญของกองทุนโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี
2.1

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ! ึ งหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดย
เฉลี!ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ น้ ที!มี
แนวโน้มจ่ายเงิ นปั นผลดี เป็ นอันดับแรก และหุ ้นที! มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตํ!าถึงปานกลาง เป็ น
ลําดับถัดไป

2.2

การจ่ ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง ในอัตราไม่ต!าํ กว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ในงวดบัญชีที!จะจ่ายเงินปันผลหรื อกําไรสะสมแล้วแต่กรณี

2.3

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้ ณ วันที!มีสิทธิ ได้รับ
รายได้อื!น เป็ นการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ที!เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทันที
เมื!อมีการสั!งซื อ หรื อสั!งขายคื น หรื อสั!งสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในอัตรา
ร้อยละ 0.20 โดยคํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน และนําเข้ากองทุน
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กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที!จาํ หน่ายเงินลงทุน
ส่ วนเกินหรื อส่ วนตํ!ากว่ามูลค่าหน้าตัวR ของเงินลงทุน รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ดว้ ยวิธีอตั รา
ดอกเบียที!แท้จริ ง ตามระยะเวลาที!เหลือของเงินลงทุน
ค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.4

การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที!กองทุนมีสิทธิ ในเงิน
ลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทังสิ นที!กองทุนจ่าย
เพื!อให้ได้มาซึ! งเงินลงทุนนัน
เงิ นลงทุ นในเงิ นฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่ าที! ตราไว้ซ! ึ งเป็ นมูลค่ ายุติธรรมของเงิ นฝาก
ธนาคาร
เงินลงทุนในตัวR สัญญาใช้เงิน ตัวR แลกเงินและบัตรเงินฝากที!ไม่สามารถโอนเปลี!ยนมือได้ประเภทมี
ดอกเบี ย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี ยค้างรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้ราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ! งคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียที!แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที!มีตลาดซื อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม โดยใช้ราคาซื อขายครั งล่าสุ ดของวันที!วดั ค่าเงินลงทุน ในกรณี ที!ไม่มีราคาดังกล่าว ผูจ้ ดั การ
กองทุนจะกําหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื!อ
ใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนซึ! งประกาศโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
เงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที!มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี!ยที!ได้มาในวันล่าสุ ด
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที!ยงั ไม่เกิดขึ นใน
งบกําไรขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที!จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี!ยถ่วงนําหนัก

2.5

เครื) องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายที!จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที!เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เพื!อการเก็งกําไรหรื อการค้า

2.6

บัญชีปรั บสมดุล
ส่ วนหนึ! งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุนซึ! งเทียบเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของ
กําไรสะสมที!ยงั ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที!เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชี ปรับสมดุล"
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2.7

ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การและตังข้อสมมติ ฐานบางประการซึ! งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที! แสดงไว้ในงบการเงิ นและการ
เปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นซึ! งผลที! เ กิ ด ขึ นจริ งภายหลังอาจแตกต่ า งไปจากจํา นวนเงิ นที!

ประมาณไว้ อันอาจทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งบัญชีในรอบถัดไป
3. กําไร(ขาดทุน)สะสม
(หน่วย : บาท)

2558

2557

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ สะสม

297,448,005.72

160,542,456.60

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที!เกิดขึนจากการลงทุนสะสม

840,499,741.53

264,627,739.71

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที!ยงั ไม่เกิดขึนจริ งจากการลงทุนสะสม

187,201,102.01

2,115,605,816.13

การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม

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

กําไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

(1,372,453,737.39) 1,254,415,754.44

การเพิ!มขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิ

จากการดําเนินงานในระหว่างปี

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

การแบ่งปันส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี

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

ขาดทุนสะสมสิ นปี

(2,086,379,355.90) (1,372,453,737.39)

4. การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที! 31 มีนาคม 2558 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานดังนี
(หน่วย : บาท)

วันที!ปิดสมุดทะเบียน
14 พฤษภาคม 2557

สําหรับรอบระยะเวลา
28 ธันวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557

อัตราหน่วยละ
0.3000

258,836,194.05

13 สิ งหาคม 2557

1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557

0.4000

395,993,066.13

7 พฤศจิกายน 2557

1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557

0.3000

10 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตุลาคม 2557 - 30 ธันวาคม 2557

0.3000
1.3000

338,458,748.71
380,573,543.00
1,373,861,551.89
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จํานวนเงิน

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที! 31 มีนาคม 2557 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานดังนี
(หน่วย : บาท)

วันที!ปิดสมุดทะเบียน

สําหรับรอบระยะเวลา

อัตราหน่วยละ

จํานวนเงิน

19 เมษายน 2556

29 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556

1.0000

476,713,762.06

13 สิ งหาคม 2556

1 เมษายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556

0.5000

329,541,269.07

8 พฤศจิกายน 2556
10 กุมภาพันธ์ 2557

29 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
1 ตุลาคม 2556 - 27 ธันวาคม 2556

0.4000
0.4000

289,336,308.54
315,650,988.98

2.3000

1,411,242,328.65

5. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น
มีรายละเอียด ดังนี
ค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.00000 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

0.03750 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

0.15625 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน

ค่าธรรมเนี ยมข้างต้นจะเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดื อน บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้น
ทุกวันที!มีการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ในแต่ละวันคํานวณเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายอื!น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็ นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามที!จ่ายจริ ง
6. ข้ อมูลอืน) ที)เกีย) วข้ อง
ณ วันที! 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กบั ธนาคาร ดังนี
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย (%)
2558

2557

0.375

0.375
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เงินต้น (บาท)
2558
18,759,491.85

2557
9,292,277.88

7. รายการธุรกิจกับกิจการที)เกีย) วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที!สําคัญกับบริ ษทั จัดการและสถาบันการเงินซึ! งมีผถู ้ ือหุ ้น
และ/หรื อกรรมการเดี ยวกันกับบริ ษทั จัดการ และมีรายการธุ รกิ จกับบริ ษทั จัดการและกองทุนอื!นที! บริ หารโดย
บริ ษทั จัดการเดียวกัน รายการที!สาํ คัญดังกล่าว สําหรับปี สิ นสุ ดวันที! 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2558

2557

นโยบายการกําหนด
ราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

302,429,164.27 204,418,782.01 ตามเกณฑ์ ที! ร ะบุ ไ ว้ใ น
หนังสื อชีชวน
23,627,278.61

15,970,217.28 ตามเกณฑ์ ที! ร ะบุ ไ ว้ใ น
หนังสื อชีชวน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์

718,777.12

1,270,441.36 อัตราตลาด

626,430.00

322,164.00 อัตราตลาด

0.00

963,444.20 อัตราตลาด

บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์
รายได้เงินปันผล
กองทุนอื!นที!บริ หารโดยบริ ษทั จัดการเดียวกัน
ซื อเงินลงทุนในตราสารทุน

ณ วันที! 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที!มีสาระสําคัญกับกิจการที!เกี!ยวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2558

2557

บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ

10,738,800.00

8,501,550.00

31,269,687.64

18,875,711.89

2,442,944.39

1,474,664.99

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย
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8. ข้ อมูลเกีย) วกับการซื;อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุ นได้ซือขายเงิ นลงทุ นในระหว่างปี โดยไม่รวมเงิ นฝากธนาคารและ
เงินลงทุนในตัวR สัญญาใช้เงิน เป็ นจํานวน 7,127,310,082.48 บาท และ 7,443,469,340.54 บาท ตามลําดับ คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 50.32 และ 77.79 ตามลําดับ ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี!ยระหว่างปี
9. การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื)องมือทางการเงิน
กองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนที!ออกโดยบริ ษทั ที!มีฐานะทางการเงินที!มนั! คง และลงทุนบางส่ วนใน
เงิ นฝาก โดยบริ ษทั จัดการจะเป็ นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์การลงทุนที! เหมาะสมกับวัฏจักรของธุ รกิ จ และการคาดการณ์
แนวโน้มอัตราดอกเบี ย โดยลักษณะของการลงทุนนี มีปัจจัยต่าง ๆ ที! มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกองทุน
และนโยบายในการบริ หารความเสี! ยงดังนี
9.1

มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื! องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสันถึงปานกลาง อีกทัง
สิ นทรั พย์ส่วนใหญ่เป็ นตราสารทุ นที! แสดงมูลค่ ายุติธรรมโดยถื อตามราคาที! ซือขายกันในตลาด ดังนัน
กองทุนเชื! อว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ

9.2

ความเสี) ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร
ความเสี! ยงนี เกิ ดขึ นจากการที! กองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนได้ในราคาที! เหมาะสม หรื อใน
ระดับ ราคาตลาดเพื! อที! จะลดความเสี! ย งนี กองทุ นได้จัด สั ด ส่ วนเงิ นลงทุ นให้มีส ภาพคล่ องในระดับ ที!
เหมาะสม ซึ! งเป็ นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต.

9.3

ความเสี) ยงด้ านอัตราแลกเปลีย) น
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนีสิ นทางการเงินที!เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึงไม่มีความเสี! ยงจาก
อัตราแลกเปลี!ยน

9.4

ความเสี) ยงด้ านสภาวะตลาด
กองทุนอาจมีความเสี! ยงด้านสภาวะตลาด เนื! องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ! งผลตอบแทนของเงิน
ลงทุ นดังกล่าวไม่แน่ นอนขึ นอยู่กบั ปั จจัยทังภายในและภายนอกประเทศ รวมทังภาวะเศรษฐกิ จและ
การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทํากําไร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ที!ลงทุน

10. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั จัดการ เมื!อวันที! 28 เมษายน 2558
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีหุ้นปันผล
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2558
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ น้ สามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของใช้ในครัวเรื อนและสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื. อสาร
ธนาคาร
ประกันชีวติ และประกันภัย
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิ ชย์
วัสดุก่อสร้าง
สื. อและสิ. งพิมพ์
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate AAA
Rate AA
อืน2 ๆ
ลูกหนีK
เจ้าหนีK
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16,793,300,553.47

99.22

168,923,000.00
3,833,091,405.00
3,338,212,212.50
61,184,580.00
1,553,525,400.00
2,539,339,044.00
1,787,591,800.00
2,290,806,600.00
490,797,398.90

1.00
22.65
19.72
0.36
9.18
15.00
10.56
13.54
2.90

313,361,153.97

1.85

397,686,822.40
18,781,136.70
131,516,428.30
202,329,300.89
(36,443,933.91)
(34,368,938.68)

2.35
0.11
0.78
1.20
(0.22)
(0.20)

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

16,924,816,981.77

100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด
ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษั ทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ สูงมาก แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ต่ํ า บริษั ท มี ค วามสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย และคื น เงิน ต น ในเกณฑ สู ง แต อ าจได รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
มีค วามเสี่ย งในระดับ ปานกลาง บริษั ท มี ค วามสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคื น เงิน ตน ในเกณฑ ที่ เพี ยงพอ
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได
เป น ระดับที่ อยูในสภาวะผิดนั ดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืน เงิน ตนไดตาม
กําหนด

ตราสารหนี้ระยะสั้น
T1

T2
T3
T4

ผู อ อกตราสารหนี้ มี สถานะทั้ งทางด านการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็ งแกรงในระดั บ ดี ม าก มี ส ภาพคล อ งที่ ดี ม าก
และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ

บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารหนี้ระยะยาว
AAA

AA

แสดงถึ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศไทยซึ่ ง กํ า หนดโดยฟ ท ช
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ
ค้ําประกันโดยรัฐบาล
แสดงถึ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทย
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย
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A

แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกวา
BBB
แสดงถึ งระดั บ ความน าเชื่ อถื อขั้น ปานกลางเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ผู ออกตราสารอื่น ในประเทศไทย อย างไรก็ ดี
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา
BB
แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B
แสดงถึงระดั บความนาเชื่อถื อต่ํ าอยางมีนั ยสําคั ญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ผูออกตราสารหนี้ อื่น ๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน

ตราสารหนี้ระยะสั้น
F1

F2
F3

B
C
D

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น ตามกํ า หนดเวลาในระดั บ ที่ น า พอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ
จัดอันดับที่สูงกวา
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
แสดงถึ งระดั บ ความสามารถในการชําระหนี้ ต ามเงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกํ าหนดเวลาที่ ไม แ น น อนสู ง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน
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ค่ านายหน้ าซือขายหลักทรั พย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ปั นผล / Krungsri Dividend Stock Fund
ตังแต่ วันที 1 เมษายน 2557
ถึงวันที 31 มีนาคม 2558
บริษัท

จํานวนเงิน

บจ.หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

อัตราส่ วน (%)

1,079,478.70

11.11

บจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.

973,212.14

10.02

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.

895,713.21

9.22

บมจ.หลักทรัพย์ภทั ร/ Phatra Securities Plc.

821,790.13

8.46

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.

718,777.12

7.40

บจ.หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.

690,566.00

7.11

บมจ.หลักทรัพย์พฒ
ั นสิน/ Capital Nomura Securities Plc.

651,677.31

6.71

บจ.หลักทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.

554,018.34

5.70

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.

536,376.95

5.52

บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities One Plc.

488,803.15

5.03

อื\น ๆ/ Other

2,302,047.78

23.70

รวม / Total

9,712,460.83

100.00
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รายงานสรุ ปเกียวกับการใช้ สิทธิออกเสี ยง

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด ในฐานะผูบ้ ริ หารและจัดการลงทุน กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ปันผล ได้ส่งตัวแทนซึงเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากบริ ษทั จัดการ เพือเข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึงจัดโดยบริ ษทั จดทะเบียน และกองทุนถือ
ครองหุน้ สามัญของ บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชือบริ ษทั
บมจ. ซี พี ออลล์
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บมจ. อาร์เอส
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.โกลว์ พลังงาน
บมจ.ควอลิตีเฮาส์
บมจ.ซี เอ็ดยูเคชัน
บมจ.ซี เอส ล็อกซอินโฟ
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
บมจ.ทุนธนชาต
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.บางจากปิ โตรเลียม
บมจ.บีอีซี เวิลด์
บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย
บมจ.ปูนซิ เมนต์นครหลวง
บมจ.ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิง
บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
บมจ.โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
บมจ.ลานนารี ซอร์ สเซส
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล
บมจ.อินทัช โฮลดิงส์
บมจ.เอ็ม บี เค
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์

หมายเหตุ *
**
***

จํานวนครังทีเชิญ จํานวนครังทีเข้า จํานวนครังทีลงมติตามวาระการประชุม***
ประชุม (ครัง)* ร่ วมประชุม (ครัง)** เห็นด้วย
คัดค้าน งดออกเสี ยง
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายถึง จํานวนครังทีบริ ษทั ทีจัดประชุมเชิญบริ ษทั จัดการเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
หมายถึง จํานวนครังทีบริ ษทั จัดการเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
หมายถึง จํานวนครังทีลงมติออกเสี ยงในฐานะผูถ้ ือหุน้ การนับจํานวนครังนับรวมการ
ลงคะแนนเสี ยงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็ น 1 ครัง
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8
14
8
9
8
9
9
14
11
9
11
7
7
9
7
9
8
7
8
8
7
12
9
17
11
13
7

-

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ชื่อกองทุน
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
เอื้ออานันท์
3. นายฑลิต
โชคทิพย์พัฒนา
4. นายสาธิต
บัวชู
5. นางสาวสาวิณี
สุขศรีวงศ์
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 5.72%
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