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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ)  ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้ นไดนามิค 
(KFDYNAMIC) ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เท่ากบั 557.92 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 24.6204 บาท  โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.14 น้อยกว่าดัชนีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.50 

ภาวะการลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา 

ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา (1 ตลุาคม 2555 ถงึ 30 กนัยายน 2556) ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ทยอยปรับตวัสงูขึน้ และ
ทดสอบระดบัสงูสดุท่ี 1,649.77 จุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556 จากบรรยากาศการลงทนุท่ีปรับตวัดีขึน้ทัง้ในและนอกประเทศ โดย
ได้รับแรงสนับสนุนจากการท่ีนักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียอีกครัง้ หลงัธนาคารกลางยุโรปได้ดําเนิน
มาตรการปลอ่ยเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา (Longer Term Refinancing Operation หรือ LTRO) ให้กบัสถาบนัการเงินยโุรป  

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศขยายมาตรการซือ้สินทรัพย์ โดยเฟดจะเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ในวงเงิน 4.5 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เพ่ิมเติมจากมาตรการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีได้รับการคํา้ประกนัจากสญัญาจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่เดือน  

รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูค่า 10.3 ล้านล้านเยน (1.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึง่รัฐบาลคาดว่าจะช่วย
เพ่ิมจีดีพีได้ราวร้อยละ 2 และก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึน้ 600,000 ตําแหน่ง      

ทัง้นี ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัต่ําสดุท่ี 1,260.08 จุด ก่อนปิดตลาดท่ี 1,383.16 จุด ณ สิน้เดือน
กนัยายน 2556 จากความกงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิมลดขนาดการซือ้พนัธบตัรลง และเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้ม
ชะลอตวัลงตามการอปุโภคบริโภคภายในประเทศท่ีลดลง หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิน้สดุลง รวมถึงการ
สง่ออกท่ียงัคงมีแนวโน้มออ่นแอจากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัท่ียงัคงเปราะบาง 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสัน้ จากความกงัวลต่อปัญหาเพดานหนีข้องสหรัฐฯ และการ
ปรับลดขนาดการซือ้พนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองเชิงบวกต่อการลงทนุใน
ตราสารทุน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  และตลาด
หลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นท่ีน่าสนใจตอ่นกัลงทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ในภมิูภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุรายตวั จากข้อมลูท่ีได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะมีส่วนในการส่งเสริมให้
กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2556  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 
        
 

(นางวิไลรัตน ์   โรจนน์ครินทร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3104 

 
วนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2556 
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(หน่วย : บาท) 

2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ปี 2556 และ 2555 ราคาทุนรวม 

539,671,925.34 บาท และ 462,765,464.09 บาท ตามลาํดบั) 558,488,422.70 510,600,973.43

เงินฝากธนาคาร 5 1,069,030.89 2,003,162.16

ลูกหน้ี

            จากดอกเบ้ีย 31,516.20 21,892.93

            จากการขายเงินลงทุน 1,938,244.17 0.00

            จากการขายหน่วยลงทุน 144,047.46 384,877.22

รวมสินทรัพย์ 561,671,261.42 513,010,905.74

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

            จากการซ้ือเงินลงทุน 2,251,436.32 364,000.00

            จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 328,014.62 3,157,520.88

            อ่ืนๆ 11,135.71 0.00

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,127,597.35 976,816.74

หน้ีสินอ่ืน 32,347.66 30,075.93

รวมหนีสิ้น 3,750,531.66 4,528,413.55
สินทรัพย์สุทธิ   557,920,729.76 508,482,492.19

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย  มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 226,608,697.15 217,173,813.99

            บญัชีปรับสมดุล 273,952,376.86 253,274,306.02

            กาํไรสะสม 3 57,359,655.75 38,034,372.18
สินทรัพย์สุทธิ 557,920,729.76 508,482,492.19

หน่วยลงทุนท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 22,660,869.7151 21,717,381.3985

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 24.6204 23.4136
        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค

งบดุล 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556

                            หมายเหตุ
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หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย (%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                  1.21

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เม่ือทวงถาม 135,708.81 135,708.81 0.02

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.900000 เม่ือทวงถาม 6,627,750.89 6,627,750.89 1.19

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกิจการเกษตร                                                                                                                                                                                          4.96
บมจ.จีเอฟพีที GFPT 3,080,800 27,727,200.00 4.96

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                                                                                                                                                     2.64
บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 614,500 14,748,000.00 2.64

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           
หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  14.03

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 196,600 38,533,600.00 6.90
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 1,188,300 39,808,050.00 7.13

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   20.56

บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ AP 4,204,500 24,806,550.00 4.44
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 932,800 18,189,600.00 3.26
บมจ.ควอลิต้ีเฮาส์ QH 5,980,800 19,018,944.00 3.41
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ TTCL 1,407,700 52,788,750.00 9.45

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                              16.78

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 798,300 25,346,025.00 4.54
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 387,000 25,251,750.00 4.52
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 263,809 43,132,771.50 7.72

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                12.15

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,925,100 67,859,775.00 12.15
หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               3.83

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 3,217,750 21,398,037.50 3.83
หมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                                                                                       5.02

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,376,000 28,036,800.00 5.02
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      6.79

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง PSL 2,037,600 37,899,360.00 6.79
กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 12.03
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ INTUCH 814,300 67,179,750.00 12.03

รวมเงนิลงทุน 558,488,422.70 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ  วนัท่ี 30  กนัยายน 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย (%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                  0.55

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เม่ือทวงถาม 2,812,374.63 2,812,374.63 0.55

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.950000 เม่ือทวงถาม 2,733.80 2,733.80 0.00

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกิจการเกษตร                                                                                                                                                                                          3.18
บมจ.จีเอฟพีที GFPT 2,221,400 16,216,220.00 3.18

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                                                                                                                                                     3.69
บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 562,500 18,843,750.00 3.69

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           
หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  21.21

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 260,200 50,478,800.00 9.89
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 1,531,400 57,810,350.00 11.32

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  4.01

บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 324,700 20,456,100.00 4.01
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   9.87
บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ AP 2,964,600 26,829,630.00 5.25
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 825,800 14,864,400.00 2.91
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ TTCL 384,500 8,728,150.00 1.71

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                31.63

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,220,900 29,789,960.00 5.83
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 594,700 39,398,875.00 7.72
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส LANNA 492,900 12,692,175.00 2.49
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 398,600 64,772,500.00 12.69
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง RATCH 304,800 14,782,800.00 2.90

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                7.18

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,032,600 36,657,300.00 7.18
หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               9.12

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 4,848,300 46,543,680.00 9.12
หมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                                                                                       0.07

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 10,561 369,635.00 0.07
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      5.01

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง PSL 1,939,700 25,604,040.00 5.01
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ  วนัท่ี 30  กนัยายน 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย (%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

กลุ่มเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                               
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                               4.49

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ INTUCH 335,000 22,947,500.00 4.49
รวมเงนิลงทุน 510,600,973.43 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค

11



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งินปันผล 18,289,417.80 19,936,085.60

รายไดด้อกเบ้ีย 159,976.83 213,419.59

รายได้ทั้งส้ิน 18,449,394.63 20,149,505.19

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 12,465,465.47 11,557,221.65

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 4 373,963.99 346,716.72

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4, 6 973,864.53 902,907.97

ค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 13,813,293.99 12,806,846.34

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,636,100.64 7,342,658.85

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 43,708,194.91 42,545,299.25

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน (29,019,011.98) 99,244,808.70

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 14,689,182.93 141,790,107.95

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 19,325,283.57 149,132,766.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค
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(หน่วย : บาท) 

2556 2555

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

          รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 4,636,100.64 7,342,658.85

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 43,708,194.91 42,545,299.25

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน (29,019,011.98) 99,244,808.70

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 19,325,283.57 149,132,766.80

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน 

14,068,797.1608 หน่วย และ 12,994,560.2044 หน่วย 

       ตามลาํดบั 140,687,971.60 129,945,602.04

          หกั  หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน 

13,125,308.8442 หน่วย และ 20,777,215.2549 หน่วย 

       ตามลาํดบั (131,253,088.44) (207,772,152.54)

          บวก  การเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของบญัชีปรับสมดุล 20,678,070.84 (101,359,299.62)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 30,112,954.00 (179,185,850.12)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 49,438,237.57 (30,053,083.32)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 508,482,492.19 538,535,575.51

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 557,920,729.76 508,482,492.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค
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(หน่วย : บาท) 

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 19,325,283.57 149,132,766.80

        ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซ้ือเงินลงทุน (617,667,148.06) (553,942,765.46)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 584,468,881.72 728,198,769.92

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (9,623.27) 42,746.53

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (1,938,244.17) 2,573,245.89

การ(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน 240,829.76 (242,458.79)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 1,887,436.32 (5,403,877.05)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (2,829,506.26) 2,303,276.45

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีอ่ืนๆ 11,135.71 0.00

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน 153,052.34 (141,812.81)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน (43,708,194.91) (42,545,299.25)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน    29,019,011.98 (99,244,808.70)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (31,047,085.27) 180,729,783.53

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

การขายหน่วยลงทุน 379,514,854.93 287,691,259.25

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (349,401,900.93) (466,877,109.37)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 30,112,954.00 (179,185,850.12)

เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (934,131.27) 1,543,933.41

เงนิสด  :

ณ  วนัต้นปี 2,003,162.16 459,228.75
ณ  วนัส้ินปี 1,069,030.89 2,003,162.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค
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(หน่วย:บาท)

2556 2555 2554 2553 2552 2551

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 23.4136 18.2554 18.8814 12.3543 9.6742 11.4779

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2043 0.2703 0.0950 0.2208 0.2968 0.1609

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 1.9261 1.5661 0.3518 4.3481 (2.7383) 0.8686

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน (1.2788) 3.6531 (1.5855) 1.4107 4.8720 (3.8439)

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.8516 5.4895 (1.1387) 5.9796 2.4305 (2.8144)

บวก(หกั)   ส่วนเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.3552 (0.3313) 0.5127 0.5475 0.2496 1.0107

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี 24.6204 23.4136 18.2554 18.8814 12.3543 9.6742

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างปี (%) 3.32 27.67 (28.03) 43.75 26.89 (28.77)

อตัราส่วนการเงินท่ีสําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี (บาท) 557,920,729.76 508,482,492.19 538,535,575.51 130,346,144.75 117,135,880.46 112,856,983.76

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั้งส้ินต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉล่ียระหวา่งปี  (%) 2.38 2.38 2.33 2.36 2.36 2.16

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉล่ียระหวา่งปี  (%) 3.17 3.74 4.67 3.97 5.65 3.81

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน

          จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

                ระหวา่งปี  (%) 2.53 26.31 (30.37) 42.13 23.60 (30.41)

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขาย

          เงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

                ระหวา่งปี  (%) 118.97 159.15 315.42 429.05 497.45 404.21

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (บาท) 581,504,051.75 538,884,250.22 214,631,116.68 105,302,342.38 88,353,626.63 83,366,877.32

ข้อมูลเพิม่เติม

          สาํหรับปี  2553   บริษทัจดัการไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงานต่อหน่วย    เพ่ือใหก้ารแสดงขอ้มูลสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิง่ข้ึน

โดยการปรับเปล่ียนวิธีการดงักล่าวไม่ไดมี้การปรับยอ้นหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค  ("กองทุน")  เป็นกองทุนเปิดตราสารแห่งทุนทัว่ไปประเภทรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม กบั ก.ล.ต. 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546  มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ")  เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ  เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป บริษทัจดัการไดท้าํการเปล่ียนช่ือกองทุน จากกองทุนเปิดอยธุยา

รักษก์า้วหนา้  เป็นกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค 

2. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึน

ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนิน

ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ียในรอบ

ปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในเงิน

ฝาก หรือหลกัทรัพยอ่ื์นหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นวา่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนกองทุนจะพิจารณาจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  30 ของกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ินของ

งวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายได ้ณ วนัท่ีมีสิทธิไดรั้บ 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่าย

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ตัว๋แลกเงินและบตัรเงินฝากท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดป้ระเภท

มีดอกเบ้ียแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับและประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยติุธรรม  โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื่อ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซ่ึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงตาม

มูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาเฉล่ียท่ีไดม้าในวนัล่าสุด 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน  ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนใน

งบกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

2.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์

เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

2.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งสรร  ณ  วนัท่ีเกิดรายการ  ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.7 ประมาณการทางบญัชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ

และตั้งขอ้สมมติฐานบางประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว ้

อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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3. กาํไร(ขาดทุน)สะสม  

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 30,039,191.69 22,696,532.84 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนสะสม (39,840,328.85) (82,385,628.10) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการลงทุนสะสม 47,835,509.34) (51,409,299.36) 
กาํไร(ขาดทุน)สะสมตน้ปี 38,034,372.18) (111,098,394.62) 
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานใน 
       ระหวา่งปี 19,325,283.57 149,132,766.80 
กาํไร(ขาดทุน)สะสมส้ินปี 57,359,655.75 38,034,372.18 

4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2.00000 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.06000 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.15625 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ 

ทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม 

5. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงัน้ี  

ธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2556 2555 2556 2555 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0.10 0.10 1,069,030.89 2,003,162.16 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี  กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซ่ึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ  และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั  รายการท่ีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12,465,465.47 11,557,221.65 ตาม เกณฑ์ ท่ี ระ บุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 973,864.53 902,907.97 ตาม เกณฑ์ ท่ี ระ บุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 53,408.35 147,245.29 อตัราตลาด 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั    

ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน 23,700.60 0.00 อตัราตลาด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555  กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,017,572.34 881,504.09 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 79,497.84 68,867.50 

7. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและ 

เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน  691,786,853.11 บาท  และ  857,624,903.19 บาท ตามลาํดบั คิดเป็น

อตัราร้อยละ 118.97 และ 159.15 ตามลาํดบั ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กองทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และลงทุนบางส่วนใน

เงินฝาก โดยบริษทัจดัการจะเป็นผูก้าํหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวฏัจกัรของธุรกิจ และการคาดการณ์

แนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย โดยลกัษณะของการลงทุนน้ีมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน

และนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

8.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้ง

สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นตราสารทุนท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้น

กองทุนเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก

มูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

8.2 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  

ความเส่ียงน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีกองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม หรือใน

ระดับราคาตลาดเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงน้ีกองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับท่ี

เหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. 

8.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

8.4 ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

กองทุนอาจมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด เน่ืองจากเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงผลตอบแทนของเงิน

ลงทุนดงักล่าวไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง สถานการณ์ตลาดทุน ความสามารถในการทาํกาํไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ี

ลงทุน 

9. การอนุมัตงิบการเงนิ  

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2556 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 559,588,969.79 100.28
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 21,398,037.50 3.84
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 37,899,360.00 6.80
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 67,179,750.00 12.05
             ธนาคาร 78,341,650.00 14.05
             ธุรกิจการเกษตร 27,727,200.00 4.96
             พลงังานและสาธารณูปโภค 93,730,546.50 16.79
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 114,803,844.00 20.57
             พาณิชย์ 67,859,775.00 12.16
             ส่ือและส่ิงพิมพ์ 28,036,800.00 5.02
             อาหารและเคร่ืองด่ืม 14,748,000.00 2.64
     เงินฝากธนาคาร 7,864,006.79 1.40
อืน่ๆ (1,668,240.03) (0.28)
     ลูกหน้ี 2,582,291.63 0.46
     เจา้หน้ี (3,111,798.60) (0.56)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,138,733.06) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  557,920,729.76 100.00
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 12,465.47            2.00000

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 373.96                 0.06000

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 973.86                 0.15625

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 13,813.29          2.21625

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2555    ถงึวันที่  30 กันยายน 2556

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค / Krungsri Dynamic Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

118,807.75บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 11.42

108,156.34บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 10.40

97,145.26บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 9.34

88,328.11บจ.หลกัทรัพย์ซิตี C คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 8.49

77,058.73บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 7.41

65,217.74บจ. หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 6.27

64,072.03บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 6.16

56,934.22บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.47

53,942.21บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.18

53,408.35บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 5.13

257,280.64อื[น ๆ/ Other 24.73

1,040,351.38รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิน้สุด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

ย้อนหลัง 
3 เดอืน 

ย้อนหลัง 
6 เดอืน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเร่ิมโครงการ 
(6 พฤศจกิายน 2546) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 25.5730 28.7803 23.4166 18.8814 10.0000 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค -3.73% -14.45% +5.14% +30.39% +146.20% 
ตวัชีว้ดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) 

-4.73% -11.40% +6.50% +41.82% +107.20% 

  

 
 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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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 กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค ไดส่้งตวัแทนซึ	งเป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2555 ซึ	งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และกองทุน
ถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        1 1 9 - 1
2 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 7 - 1
3 บมจ.จีเอฟพีที                                                                                                                                                                                           1 1 7 - -
4 บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร                                                                                                                                                                                  1 1 9 - 1
5 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 7 - 1
6 บมจ.ธ.กรุงเทพ                                                                                                                                                                                           1 1 8 - 1
7 บมจ.ธ.กรุงไทย                                                                                                                                                                                           1 1 8 - 1
8 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
9 บมจ.บา้นปู                                                                                                                                                                                              1 1 7 - 1

10 บมจ.ปตท                                                                                                                                                                                                 1 1 6 - 1
11 บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม                                                                                                                                                                         2 2 11 - 2
12 บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย                                                                                                                                                                                       2 2 9 - 2
13 บมจ.พรีเชียส ชิพปิ� ง                                                                                                                                                                                    1 1 9 - -
14 บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                                                                                                                                                                                  1 1 7 - 1
15 บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน                                                                                                                                                                              1 1 7 - 1
16 บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์                                                                                                                                                                        1 1 7 - 1

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้

หมายถึง จาํนวนครั� งที	ลงมติออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ การนบัจาํนวนครั� งนบัรวมการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวมทุกธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั� ง
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ข้อมูลอืน่ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีมี่การทาํธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วนัที ่1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2556) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 1. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค   ใช้บริการบุคคลอืน่ๆ (soft commission) 

บริษทัท่ีใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
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 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอ้ืออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ ์
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