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หมายเหตุ: กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
 

1. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) 
บริษัทจัดการเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
และภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน 
 

2. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-สะสมมูลค่า (KFLTFDNM-A) 
บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว
ไดนามิค (KFLTFDNM) ตัง้แตว่นัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2562 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ผลการดําเนินงาน 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค มีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 เท่ากบั 162.55 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.1482 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.48 น้อยกว่าดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) ท่ีเพ่ิมขืน้ร้อยละ 6.04 
ภาวะการลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา 
ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตวัอยู่ในช่วง 1,546.62 – 1,688.90 จดุ ก่อนปิดท่ี 1,673.52 จดุ ณ 
วนัท่ี 30 เมษายน 2562 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มลูค่าการซือ้ขายเบาบางกว่าปกติ เน่ืองจากนักลงทุนชะลอดูผลการเลือกตัง้กลางเทอมของสหรัฐฯ และ
ความคืบหน้าเก่ียวกบัประเด็นสงครามการค้าในการประชมุสดุยอดผู้ นําจี 20 ในช่วงสิน้เดือน สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ (NESDB) ปรับลดคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 จากเดิมท่ีคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 
4.2 – 4.7 เป็นร้อยละ 4.2 หลงัจากรายงานการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
เปรียบเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดบัท่ีต่ํากวา่ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์คาดไว้ท่ีร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรง
กดดนัหลกัจากการชะลอตวัของการสง่ออกและการท่องเท่ียว ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีร้อยละ 1.5 ทว่าระบุ
วา่การดําเนินนโยบายผอ่นคลายสนบัสนนุเศรษฐกิจมีความจําเป็นน้อยลง 
ในเดือนธันวาคม 2561 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีนตกลงยติุการเก็บภาษีเพิ่มเติมเป็นการชัว่คราว อย่างไรก็ดี ความกงัวลเก่ียวกับ 
Brexit ปัญหางบประมาณของอิตาลีท่ียงัไม่ยติุ และแคนาดาจบักมุประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีของ
จีน เป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ นอกจากนัน้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้เป็นครัง้ท่ี 4 ในปี 2561 และส่ง
สญัญาณปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้อีก 2 ครัง้ในปีหน้า ทัง้นี ้นกัลงทนุผิดหวงัท่ีประธานเฟดไมไ่ด้สง่สญัญาณในการชะลอการปรับเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้มากกวา่นี ้ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. มีมติ 5 ตอ่ 2 ให้ปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายร้อยละ 0.25 สู่
ร้อยละ 1.75 ตามคาด 
ในเดือนมกราคม 2562 ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ 
ประธานเฟดกล่าวยํา้ว่า เฟดจะอดทนรอก่อนท่ีจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ บรรยากาศของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนเปล่ียนมาเป็นเชิงบวก โดยนกัลงทนุมีมมุมองว่าทัง้ 2 ฝ่ายอาจจะสามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้าเร็วกว่าท่ีคาดไว้ 
หลงัจากท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงท่ีจะหยดุการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนโดยปราศจากเง่ือนไขสําหรับเงินทนุในการสร้าง
กําแพงกัน้ชายแดน สง่ผลให้มีการคาดการณ์วา่สหรัฐฯ อาจลดความแข็งกร้าวในการเจรจาครัง้ถดัไป 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 ตลาดฯ ได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากข่าวการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีนท่ีมีความคืบหน้าในเชิงบวก และ
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีบ่งชีว้่าคณะกรรมการเฟดมีแนวโน้มท่ีจะยังไม่คุมเข้มทางการเงิน ด้าน
ภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนฯ สว่นใหญ่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 ท่ีต่ํากวา่ท่ีตลาดฯ คาดไว้ 
ในเดือนมีนาคม 2562 สถานการณ์การเมืองภายในประเทศหลังการเลือกตัง้ทั่วไปในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ยังไม่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ระบุว่าจะประกาศผลการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการในวันท่ี  9 พฤษภาคม  ในด้านเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้ท่ีร้อยละ 1.75 ตามท่ีตลาดฯ คาดไว้ และปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2562 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ คงอตัราดอกเบีย้
นโยบายในช่วงร้อยละ 2.25 – 2.5 ตามท่ีตลาดฯ คาดไว้ และสง่สญัญาณวา่จะไมป่รับเพิ่มอตัราดอกเบีย้ในปี 2562 
ในเดือนเมษายน 2562 ปัจจยัการเมืองภายในประเทศยงัคงมีความไม่ชดัเจน แม้มีกําหนดการประกาศรายช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม เน่ืองจากนกัลงทนุคาดยงัคงกงัวลถึงความขาดเสถียรภาพในสภาฯ จากการไม่มีพรรคใดท่ีได้ชยัชนะอย่าง
เดด็ขาด อยา่งไรก็ตาม ทา่มกลางความคลมุเครือ คณะรัฐมนตรีสามารถอนมุติัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหม่มลูค่า 2.18 หม่ืนล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจีดีพี ข้อมลูเศรษฐกิจมหภาคในเดือนมีนาคมแสดงถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า ในขณะท่ีการสง่ออกปรับตวัลดลงร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า จากยอด
สง่ออกชิน้สว่นและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีปรับตวัลดลง 
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แนวโน้มการลงทนุ 
บริษัทฯ มีมมุมองว่า ในระยะสัน้ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทนุต่างชาติ และปัจจยัภายนอก
ประเทศ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้า การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และทิศทางการปรับเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น ส่วนในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ มีมมุมองเชิงบวกต่อการลงทนุตราสารทนุ การขยายตวั
ของเศรษฐกิจไทย อีกทัง้ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ไทยท่ี
ยงัเป็นท่ีน่าสนใจลงทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ในภมิูภาค 
แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุรายตวั จากข้อมลูท่ีได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทนุ
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 155,485,722.37 บาท) 156,317,499.84          

เงินฝากธนาคาร 4,213,344.61              

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 33,323.53                   

จากการขายเงินลงทุน 448,361.97                 

จากการขายหน่วยลงทุน 123,250.00                 

จากเงินปันผล 1,780,798.69              
รวมสินทรัพย์ 162,916,578.64          

หนี/ สิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 358,835.11                 

หนี/ สินอื=น 8,249.97                     

หนี/ สินรวม 367,085.08                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 162,549,493.56          

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที=ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที=ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 160,174,484.60          

กาํไรสะสม 2,271,081.92              

บญัชีปรับสมดุล 103,927.04                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 162,549,493.56          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.1482                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที=จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 16,017,448.3206       

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวไดนามิค

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2562
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 38,475.67                

  รายไดเ้งินปันผล 2,288,618.69           

  รายไดอื้.น 248,125.85              

รายไดท้ั�งสิ�น 2,575,220.21           

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,280,849.44           

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 19,212.79                

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 96,063.71                

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 27,813.62                

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 1,423,939.56           

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,151,280.65           

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที.เกิดขึ�นทั�งสิ�น 288,023.80              

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที.ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 831,777.47              

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที.เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 1,119,801.27           
การเพิ.มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 2,271,081.92           

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวไดนามิค

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที. 30 เมษยน 2562
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

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

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 6.98

                              บมจ.ธ.ทิสโก้  0.750000 เมื>อทวงถาม 7,201,191.78 7,201,191.78 4.61

                              บมจ.ธ.ยโูอบี  0.750000 เมื>อทวงถาม 3,703,365.06 3,703,365.06 2.37

หุน้จดทะเบียน

หุน้สามญั

          กลุ่มธุรกิจการเงิน

                    หมวดธนาคาร 26.89

                              บมจ.ธ.กรุงไทย KTB 549,600.00 10,387,440.00 6.65

                              บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 87,900.00 11,514,900.00 7.37

                              บมจ.ทุนธนชาต TCAP 244,500.00 12,958,500.00 8.29

                              บมจ.ธ.ทหารไทย TMB 3,547,400.00 7,165,748.00 4.58

                    หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 5.01

                              บมจ.ศรีสวสัดิR  คอร์ปอเรชั>น SAWAD 143,000.00 7,829,250.00 5.01

          กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

                    หมวดวสัดุก่อสร้าง 2.96

                              บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 256,700.00 4,620,600.00 2.96

                    หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 5.29

                              บมจ.ช.การช่าง CK 155,700.00 4,164,975.00 2.66

                              บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 523,900.00 4,112,615.00 2.63

                    หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3.89

                              บมจ.เอม็ บี เค MBK 289,500.00 6,079,500.00 3.89

          กลุ่มทรัพยากร

                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 14.88

                              บมจ.บา้นปู BANPU 682,600.00 11,194,640.00 7.16

                              บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั>น BCP 247,900.00 8,056,750.00 5.15

                              บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ>ง SPRC 378,500.00 4,012,100.00 2.57

          กลุ่มบริการ

                    หมวดพาณิชย์ 9.00

                              บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 413,700.00 7,157,010.00 4.58

                              บมจ. อาร์เอส RS 359,700.00 6,906,240.00 4.42

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวไดนามิค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2562
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

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

(%) เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวไดนามิค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2562

                    หมวดสื>อและสิ>งพิมพ์ 2.02

                              บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 135,200.00 3,150,160.00 2.02

                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 11.31

                              บมจ.เอเชีย เอวเิอชั>น AAV 2,146,000.00 9,141,960.00 5.85

                              บมจ.พรีเชียส ชิพปิ- ง PSL 1,028,400.00 8,535,720.00 5.46

          กลุ่มเทคโนโลยี

                    หมวดชิ-นส่วนอิเลคโทรนิคส์ 4.20

                              บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE 264,700.00 6,564,560.00 4.20

                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื>อสาร 7.59

                              บมจ.โทเทิ>ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั>น DTAC 233,700.00 11,860,275.00 7.59

156,317,499.84 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 เมษายน 2562

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 160,564,167.98 98.78
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 17,677,680.00 10.88
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 7,829,250.00 4.82
             ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 6,564,560.00 4.04
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 11,860,275.00 7.30
             ธนาคาร 42,026,588.00 25.85
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 8,277,590.00 5.09
             พลงังานและสาธารณูปโภค 23,263,490.00 14.31
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6,079,500.00 3.74
             พาณิชย์ 14,063,250.00 8.65
             วสัดุก่อสร้าง 4,620,600.00 2.84
             ส่ือและส่ิงพิมพ์ 3,150,160.00 1.94
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 7,219,314.04 4.44
         S&P
             Rate A- 4,213,862.83 2.59
         FITCH_TH-LONG
             Rate AAA 3,718,048.11 2.29
อืน่ๆ 1,985,325.58 1.22
     ลูกหน้ี 2,352,410.66 1.45
     เจา้หน้ี (8,249.97) (0.01)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (358,835.11) (0.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  162,549,493.56 100.00
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

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

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

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

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

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

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

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

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

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

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

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

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

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

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  1,280.85                
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 19.21                     
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   96.06                     
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 27.81                     
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) -
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด   2/ 1,423.93               

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์
*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในท่ีนี ้หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด 
    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

0.0464
   -

2.3790

0.1605
   -

2.1400
0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

ตัง้แต่วันที่  23  พฤศจิกายน  2561 ถงึวันที่  30  เมษายน  2562

    และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัท่ีคํานวณ
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ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ / Krungsri Dynamic LTF 

ตั้งแต่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 ถึงวนัที ่30 เมษายน 2562 
 

บริษัท จ ำนวนเงนิ (บำท) อตัรำส่วน (%) 

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 60,776.53 23.67 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)/ Krungsri Securities Plc. 49,076.03 19.11 

บจ.หลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย/์ SCB Securities Co.,Ltd. 44,500.74 17.33 

บมจ.หลกัทรัพยก์สิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 33,785.60 13.16 

บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 23,438.86 9.13 

บริษทัหลกัทรัพยซิ์ต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 9,540.40 3.72 

บล.เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 9,334.80 3.64 

บมจ.หลกัทรัพยบ์วัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 7,994.49 3.11 

บมจ.หลกัทรัพย ์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 5,790.31 2.25 

บมจ.หลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 3,929.28 1.53 

อ่ืนๆ/ Other 8,615.82 3.36 

รวม / Total 256,782.86 100.00 
 

13



ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที! 30 เมษายน 2562 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ!ม 
โครงการ 

(23 พฤศจกิายน 2561) 

KFLTFDNM-D 5.61% 2.37% N/A N/A N/A N/A N/A 1.48% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 8.61% 3.44% N/A N/A N/A N/A N/A 6.04% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 10.65% 10.26% N/A N/A N/A N/A N/A 11.75% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 7.63% 7.49% N/A N/A N/A N/A N/A 19.16% 

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

**   ผลตอบแทนทีKมีอายเุกินหนึKงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที� 30 เมษายน 2562) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวไดนามิค บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
 

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค  ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission) 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีRคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตีR  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 

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

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 เมษายน 2562 

1. นายวพุิธ   เอืRออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์
5. นายปีติ  ประติพทัธิX พงษ ์

(4) อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 4.85% 
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