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กองทุนเป�ดกรุงศรีหุ�นป�นผล 

Krungsri Dividend Stock Fund 

รายงานประจําครึ่งป3แรก 2558 
รอบระยะเวลาต้ังแต;วนัท่ี 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 

 กองทุนรวม KFSDIV 

 

Krungsri Asset Management Co., Ltd.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,  ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777   โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
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��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� (������!) #����$��������$���������%�%���� 6 ����� #��ก������'(�ก�������	�')��� 
(KFSDIV) 0�1�20������3 1 �5���� 2558 
9������3 30 ก������ 2558 5������	
����������� <��5�����%����������1 

��ก������������ 

ก������'(�ก�������	�')��� 5�5��=��������$��$��>� ? �����3 30 ก������ 2558 ����ก�� 16,305.46 �	����� =���'C�5��=��������$��
$��>�0���������������ก�� 10.8241 ��� <��5���ก�������������	����� 6 ����� �����	���% 8.65 �����	��ก�����D��0���
��ก������2��'�%���E�� ��3�����	���% 10.42 

F��%ก�������G�D�����3����5� 

G�D��� 6 �������3����5� 0�1�20������3 1 �5���� 2558 
9������3 30 ก������ 2558) ��D��0�����ก������2��'�%���E�� E�	����
'���0��������ก 1,505.94 ��� ? $�1������5���=5 2558 5�������3 1,349.00 ��� ? $�1������ก������ 2558 ����'C�ก��'���0��
�����	���% 10.42  

G�������5���� 2558 #	�5������Iก��F��G�'�%������=����D�1
9�F��%����Iก����3����2� ก�����<F=2�%ก�������#��
F�=��กD�'���0������ ��ก��ก��1� >��=��2��'�%���E�� (>'�.) $�	��=��5'�%���G��	��ก��'�������0����ก���1�
�<��������ก�	���% 0.25 E'������3�%����	���% 1.5  

G�������J�F�=5 2558 0����#�������Iก��E��<����5���=���������� ��D��=��5�D�3�5�3�#����	���<F='���0�����������0�����3��
$���%��� 76.6 ��� ����'C�ก��'��������'C��������3 4 0��0��ก�� 2�%�'C��%���03����3$��G���� 10 ����� $����ก���=?%ก��5ก��
��L������Iก��2�%$��=52��D�0� (NESDB) '�%ก��������E0�5�$ 1 'P 2558 �0��<0�	���% 3.0 ��ก'Pก��� 03��ก�����30���=��E�	��3
�	���% 3.4 $����G	 NESDB '�����=��ก��?�ก���0��<0#������������ก�	���% 3.5 Q 4.5 �����	���% 3 Q 4 �����ก��ก��
�����E�	�����ก�%��0�����3�� ���>��=����?�D�������������1��3E5�ก��G	�ก�����E�	 (NPL) '���0�����35#91� <���T��%$���D�3�G�
ก���5>��ก��#���ก���2�%��Uก  

G������5�
����� 2558 ��I5�0��ก�%����$�>��?$�#����������	'V��<�= MERS ���2�กG�'�%���E�� $����G	�ก��2����#��
��ก������G�ก���5��3�ก�3��#	��ก��ก���������3����������2�� ��ก��ก��1� ��ก�����5�=��5ก����0��')Y�F��2	�2�	� ��3=��������
$����G	������E��'��������	���% 0.3  

G������ก�กZ�=5 2558 �����ก��ก��������'C�E'������'��%���0�����1������ '�%D�D�D��ก��[��=%2��'�%D�50�E5����
#	��$����ก��	���1 G�#?%��3ก��E�#�����������%�����! 
�ก'�����'�%5�?ก��?��� ��ก������������#����ก������G�ก���5
>��=����?�D��#��E��'�%���E0�5�$ 2 'P 2558 ��3'�%ก����ก5�=���#	����������� <����1$����3E5�ก��G	�ก�����E�	 (NPL) 
<����5#��>��=����?�D��'���0�����35#91� 2�%ก���0��<0#��$���D�3�����2��� $����G	��ก������G�ก���5>��=����?�D��'���0��
����  

G������$���=5 2558 ก��'�����=���������#�����G������3 11 $���=5 2558 $����G	��ก�������#���	���3�<�ก ��=��1��5��
'���0������$���%���03��$��G���� 6 'P ��ก��ก��1� G�D���=3��#�������3 17 $���=5 2558 �ก���0��%����#91� ? G�ก���ก������! 
$����G	5���	�$��D���0 20 ��� 2�%�����U�ก��� 125 ��� =?%ก��5ก���<����ก������ (ก��.) 5�50�=���0����ก���1��<������3�%���
�	���% 1.5 ��%���$5��U���%'�5����5�F�5����������D 5���%��5��D<�ก��<'���ก�	� ! 20��0�1�=?%��I5�0��D��G5� <��5� 
��.$5=�� ��0��������ก�� �'C���	��2��<��������Iก��G�F����5 

G������ก������ 2558 �����ก��ก�������E5�=���$�G$��ก >��=��2��'�%���E��'�����'�%5��ก��?���0��ก���0��<0#��
����Iก��E����ก=��1���ก�	���% 3.0 �'C��	���% 2.7 ��กก��$����ก��3����2�ก�����3=��E�	 ก��. 5�50�=���0����ก���1��<����E�	��3
�	���% 1.5 �'C�=��1���3$�50��0��ก�� =���������'���0��G���������3����=���� <������=���ก�� 36 ���0���������$��I! 
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2��<�	5ก������� 

������! 5�5�55�������D��0�����ก������! 5�2��<�	5������G��%�%$�1� �����E�กU0�5 G��%�%��� ������! ���=�5�5�55���D����ก
0��ก�������0��$����� <��E�	���')����$���$�����ก��0����ก���1���35�2��<�	5���0������G��%���03�� ��ก������������#��������
���%�����! ��35�2��<�	5�0��<0�����0�����3�� 2�%0�����ก������E����3���=��'C���3���$�G�0����ก������5�3��'���������ก��0���
��ก��������3�\ G�F�5�F�= 

2�����ก�������ก�����0��$��������=��'C�ก��=������ก��ก��������3�%��������0�� ��กก��#	�5����3E�	�����กก����'%ก��
��	��������������%�����! ก�����=��%����������%�����! ��1�G��D��=�?F�� 2�%�D��'��5�? ��5
9�ก��0��0�5��ก������������
#�����������%�����! �����$53���$5� <��������! �D�3����2�����ก�������ก�����0��$��������ก�����%�'C�$�3���3$���$��5G	
ก�����5�<�ก�$$�	����0��2����กก�������G�0�����ก������! ��3��G��%�%ก��� 2�%�%�%��� 

 

������! G=��#�#����%=�?������	
�������������3E�	5��=��5E�	���G�G	������! �'C���	��������������#������ ��1���1 ������! �%
�����?���������<����ก���������3�5�%$5ก��$
��ก��?��	��=��5�%5���%��� 2�%=���9�
9���'�%<�D��$��$��#����	
������
������'C�$��=�Y 

 
 
 

��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� 
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               Unaudited

                      (��)

��������

����������������������� (������ 17,512,625,993.38  ��) 16,213,038,119.65           

����*�ก������ 7,639,550.92                    

�,ก-�./

0�ก12ก��./� 2,677,714.68                    

0�กก��4���������� 120,458,642.97                

0�กก��4��-�56����� 24,723,291.79                  
�6��������� 16,368,537,320.01           

-�./���

�07�-�./

0�กก�����89/2�9�-�56����� 7,369,510.87                    

0�กก��89/2�������� 22,575,631.61                  

�5�:;705���7��05�� 32,172,977.98                  

-�./���29<� 955,639.05                       

-�./����6� 63,073,759.51                  
������������ 16,305,463,560.50           

������������:

-�56�����01>��.�� 10,000 �7��-�56� �,��5�.<���?67-�56��> 10 ��

��.<?17���0�ก@,7A92-�56����� 15,064,034,288.10           

กB�?��>�� (4,451,456,326.27)

��C;.D�����1�� 5,692,885,598.67             
������������ 16,305,463,560.50           

�������������52-�56� 10.8241                            

0B��6�-�56�����.<0B�-�5��?17E�76�/�-�1 F 6����/��61 (-�56�) 1,506,403,424.6693         

ก2����DG1ก���H�.-�7�DI�@�

��1��

F 30 ก������ 2558
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               Unaudited

                      (��)

��������กก������

  ��������ก����� 5,263,318.75                          

  ��������'�()�*� 463,448,513.98                      

  �������-.� 9,130,219.75                          

������0��1'�� 477,842,052.48                      

23�45��3��

  23�6��7����7ก���0�ก�� 182,125,630.95                      

  23�6��7����7*8��89�*�(�:;�5�< 3,414,855.63                          

  23�6��7����7���:����� 14,228,564.94                        

  23�6��7����71���0=5� 35,000.27                               

23�45��3��0��1'�� 199,804,051.79                      

��������กก������1�6' 278,038,000.69                      

���ก��ก>��� (?����) 1�6'��ก��'�����

  ���ก��ก>��� (?����) 1�6'�.�ก'�?@��0��1'�� 15,221,592.71                        

  ���ก��ก>��� (?����) 1�6'�.�0��73�ก'�?@��0��1'�� (1,808,432,379.00)

�A7���ก��ก>��� (?����) �.�ก'�?@��9�:�0��73�ก'�?@�� (1,793,210,786.29)
ก���B'.7?@��4�1'��0B�<1�6'��กก���>���'���� (1,515,172,785.60)

ก�����(C�ก���D��E���()�*�

��ก>���?����

1>�E�0��A��0=5�1'��1��A0��. 30 ก0����� 2558
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  Unaudited


��� ������� (���) / ���������� � �
��!"
�

#!�$����������/%��

ก��'�/%��

ก(��ก��)�* (�����"��'� +
ก��,-� .����
��� /0��.�(���  (���) ����������

(%) �����

(��ก��)�*2�#!��3

����4�ก

���)�* 7.49

                              ��/. .��'9ก� 0.950000 ��<=
�.�>�� 318,847,627.27 318,847,627.27 1.97

                              ��/. .��9
�, 1.000000 ��<=
�.�>�� 894,951,762.66 894,951,762.66 5.52

(���/+�!��,��

(���'���E

          ก����'�����
�#9$� ��9$�

                    (�.+"
�2F�2���.�<
�G�!'0���ก��� 0.87

                              ��/.9��+
*�H
*�ก�I# MODERN 16,445,200 140,606,460.00 0.87

          ก���� �ก�/ก�����

                    (�.+ ���� 19.67

                              ��/. .ก����) BBL 6,045,000 967,200,000.00 5.97

                              ��/. .ก'�กR�� KBANK 4,601,300 786,822,300.00 4.85

                              ��/. .�ก,�������� KKP 8,808,600 270,864,450.00 1.67

                              ��/.��� �F�� TCAP 12,829,100 407,323,925.00 2.51

                              ��/.��'9ก�RHG���F,��ก�I# TISCO 21,347,550 757,838,025.00 4.67

                    (�.+#!ก��F,.��G�!#!ก��$�� 0.37

                              ��/.3,
�� �� G�##Z�
� AYUD 298,300 10,440,500.00 0.06

                              ��/.ก����)#!ก��$�� BKI 137,830 49,618,800.00 0.31

          ก����
'��(�����)�*G�!ก�
'���

                    (�.+.�'+�ก�
'��� 12.31

                              ��/.R+��'�,-�\���� DCC 88,476,800 327,364,160.00 2.02

                              ��/.#��\�����*R�� SCC 3,006,600 1,395,062,400.00 8.60

                              ��/.#��\�����*��(�.� SCCC 804,600 273,564,000.00 1.69

                    (�.+)�]��
'��(�����)�* 12.66

                              ��/.G��+* G
�+* �^��'* LH 71,033,920 571,823,056.00 3.53

                              ��/.G
�.),.�
̀�. +,�.��
#�����* LPN 36,031,600 612,537,200.00 3.78

                              ��/.�
̀� �, �� MBK 22,092,600 315,924,180.00 1.95

                              ��/.�.
���,-�^�'* QH 227,988,166 551,731,361.72 3.40

ก�G'+����!�
,�+���������2F�ก�/�+ก�������#!�$�"
����������G�!#!�$�"
�
��'�(ก�

ก
�����#Z+ก��3,(���#b�%�

��#!ก
����!�
,�+���������

c 30 ก������ 2558
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  Unaudited


��� ������� (���) / ���������� � �
��!"
�

#!�$����������/%��

ก��'�/%��

ก(��ก��)�* (�����"��'� +
ก��,-� .����
��� /0��.�(���  (���) ����������

(%) �����

ก�G'+����!�
,�+���������2F�ก�/�+ก�������#!�$�"
����������G�!#!�$�"
�
��'�(ก�

ก
�����#Z+ก��3,(���#b�%�

��#!ก
����!�
,�+���������

c 30 ก������ 2558

          ก������)��ก

                    (�.+)������G�!'� �c�#9$� 15.25

                              ��/.���/�ก#Z9���,�� BCP 19,816,500 678,715,125.00 4.19

                              ��/.9ก�.* )������ GLOW 6,317,900 537,021,500.00 3.31

                              ��/.#�� PTT 3,923,300 941,592,000.00 5.81

                              ��/.%���RHHf��F��, 9^�+�-� RATCH 5,880,900 314,628,150.00 1.94

          ก������ก�

                    (�.+)�c�F�* 8.84

                              ��/.��.�,- �
������,- BEAUTY 759,000 3,445,860.00 0.02

                              ��/. \,), 

��* CPALL 29,945,800 1,429,911,950.00 8.82

                    (�.+'<=
G�!'�=�)��)* 2.09

                              ��/.�,
,\, �.��+* BEC 7,993,200 255,782,400.00 1.58

                              ��/. ., /, R
 9ก��
� �,�+,� VGI 23,576,642 82,518,247.00 0.51

                    (�.+"�'��G�!9�/�'��ก'* 3.71

                              ��/.���
�ก�3���R�� AOT 2,138,900 601,030,900.00 3.71

          ก�������9�9��,

                    (�.+���9�9��,'�'���3G�!ก�'<=
'� 16.75

                              ��/.G
+.��\* 
��9H* �\
*.�' ADVANC 3,963,400 895,728,400.00 5.52

                              ��/.\,�
' �̀
ก\
��9H CSL 9,759,700 60,022,155.00 0.37

                              ��/.9����=�G
̀��\'�
�������F�=� DTAC 6,061,500 350,051,625.00 2.16

                              ��/.
����F 9^�+�-�'* INTUCH 19,382,400 1,410,069,600.00 8.70
16,213,038,119.65 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 16,223,355,385.25 99.49

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 601,030,900.00 3.69
             ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 140,606,460.00 0.86
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร 2,715,871,780.00 16.66
             ธนาคาร 3,190,048,700.00 19.56
             ประกนัชีวติและประกนัภยั 60,059,300.00 0.37
             พลงังานและสาธารณูปโภค 2,471,956,775.00 15.16
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2,052,015,797.72 12.58
             พาณิชย์ 1,433,357,810.00 8.79
             วสัดุก่อสร้าง 1,995,990,560.00 12.24
             สื0อและสิ0งพิมพ์ 338,300,647.00 2.07
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 320,110,087.24 1.96
         FITCH-LONG
             Rate AAA 896,343,367.18 5.50
             Rate AA 7,663,201.11 0.05
อื1นๆ 82,108,175.25 0.51

     ลูกหนีK 173,181,934.76 1.06
     เจา้หนีK (58,900,781.53) (0.36)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (32,172,977.98) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  16,305,463,560.50 100.00
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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 2558 30 กันยายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

691,917.78บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 12.14

622,014.59บจ.หลกัทรัพย์ซิตี + คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 10.91

540,346.47บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc. 9.48

493,802.99บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 8.66

464,780.15บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 8.15

421,542.35บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 7.39

417,640.63บมจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc. 7.32

331,067.22บมจ.หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc. 5.81

295,439.46บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.18

289,976.66บมจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 5.09

1,133,297.33อื]น ๆ/ Other 19.88

5,701,825.63รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 30 กันยายน 2558 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(23 มีนาคม 2550) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 12.1636 12.4613 13.5985 15.3311 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล -8.66% -8.65% -12.38% +2.38% +13.97% 
ตวัชี .วดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ 

-10.34% -10.42% -14.93% +1.27% +8.46% 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด
หลกัทรัพย์ 

-9.34% -8.63% -12.23% +4.55% +12.95% 

  
 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี . ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ��#��	 2558 �'��"	�� 30 ก"	���	 2558)  

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก���������	��	�� ���������ก��� ! ก������ "#�ก�� (%���	)  

 

�%���'� : �)�����	*�%��+'��"*��ก���#�,��ก��%ก�����������ก�������ก��ก����	��%-�����������"��ก��.�'�� ������� web site ���  
���������ก��� !"��ก��ก����	 ก������ "#�ก�� (http://www.krungsriasset.com) B�C*#�	�ก��	�DCก��%ก�� ก.�.'. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ก���"���*�+,�-	./��0�	�	����1�กก����ก����	�*23ก���4����	*5	��  !-���6ก����������	
 (soft commission) 

���������E������C.�	! ����C.�	!���-����� ��'���E	ก���������C.�	! 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

���������ก��� ! ��"�-� (��C���-�) "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! ���� P�%�.ก� "#�ก��  
���������ก��� ! �����' *��* (��C���-�) "#�ก�� 
���������ก��� ! �". �.%��!Bก	 (��C���-�) "#�ก�� 
���������ก��� ! �%!B��ก! ก�%��Q� (��C���-�) "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! ���P�  ��* "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! .	%)�C  �R	*�	 "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! -� �D��! "#�ก�� 
���������ก��� ! ก������ "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! ก*�ก�-� "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! ��	���� ก��S� "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! P�'�T���!� (��C���-�) "#�ก�� 
���������ก��� ! P� B�� ��* �� (��C���-�) "#�ก�� 
���������ก��� ! P� -� ��Q% �� (��C���-�) "#�ก�� 
���������ก��� ! ������* �������!* (��C���-�) "#�ก�� 
���������ก��� ! ���	�'�T "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! ��*.ก� "#�ก�� 
���������ก��� ! ,	��' "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! ������� "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! U�	�	�P� -P��* "#�ก�� (%���	) 
���������ก��� ! V��� "#�ก�� (%���	) 

�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 
�W��*��B�C��������C�!'W��X 

� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 
� �����C.�	!���ก����	 

 

(3) ���-������1"3ก��ก����	 ? �"	�� 30 ก"	���	 2558 
1. 	��*�V� �   ��	C���"� 
2. 	��� �,   ���T���	�	�! 
3. 	�Y��'   .���� ! �R	� 
4. 	�*�,�' ����) 
5. 	��*��*���D�  *��������! 

(4) �"/��A��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����+�+���������	�� ����ก"� 11.38% 
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