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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 
ปันผล (KFLTFA50-D) ตั 7งแตว่นัที8 1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที8 31 มกราคม 2557 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 7 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที8 31 มกราคม 2557 เท่ากบั 428.49 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.7092 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 12.48 
ลดลงน้อยกวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที8ลดลงร้อยละ 13.56 

ภาวะการลงทนุในช่วงที8ผา่นมา 

ในช่วง 12 เดือนที8ผ่านมา ตั 7งแต่วนัที8 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทยอย
ปรับตวัสงูขึ 7น และทดสอบระดบัสงูสดุที8 1,649.77 จดุ ณ เดือนพฤษภาคม 2556 โดยสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ผา่นร่างกฎหมายเพื8อ
หลีกเลี8ยงภาวะหน้าผาการคลงับางส่วน และตดัสินใจขึ 7นภาษีสําหรับบคุคลธรรมดา และครัวเรือนที8มีรายได้สงู แต่คงไว้สําหรับผู้มี
รายได้ปานกลางและมีรายได้น้อย ในขณะที8สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติผ่านร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ8มเพดานหนี 7ออกไป
จนถึงเดือนกนัยายน 2556 

รัฐบาลญี8ปุ่ นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูคา่ 10.3 ล้านล้านเยน (1.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ8งคาดวา่จะช่วยเพิ8มจีดีพี
ได้ราวร้อยละ 2 และก่อให้เกิดการจ้างงาน 600,000 ตําแหนง่      

ธนาคารกลางญี8ปุ่ นตั 7งเป้าหมายเงินเฟ้อที8ร้อยละ 2 และจะทําการซื 7อสินทรัพย์เดือนละ 13 ล้านล้านเยน (1.45 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) โดยเริ8มตั 7งแต ่มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัตํ8าสดุที8 1,260.08 จุด ในเดือนสิงหาคม 2556 จากความ
กงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ8มลดขนาดการซื 7อพนัธบตัรลง (QE) และเศรษฐกิจไทยที8มีแนวโน้มชะลอตวัลงตามการ
อปุโภคบริโภคภายในประเทศที8ลดลง หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ 7นสดุลง รวมถึงการสง่ออกที8ยงัคงมีแนวโน้ม
ออ่นแอจากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัที8ยงัคงเปราะบาง 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัสงูขึ 7นในช่วงเดือนกนัยายน ถึงตลุาคม 2556 หลงัข้อมลูเศรษฐกิจทั8วโลกต่างออกมาในทิศทางที8ดีขึ 7น 
และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศคงมาตรการซื 7อพนัธบตัร ไว้ที8 8.5 หมื8นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ8งผิดไปจากที8ตลาด
คาดวา่จะมีการปรับลดขนาด QE ทั 7งนี 7 นายเบน เบอร์นนัเก้ ประธานเฟดระบวุ่า เฟดต้องการที8จะรอดหูลกัฐานเพิ8มเติมว่าเศรษฐกิจ
ขยายตวัอยา่งแข็งแกร่ง  

อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตัวลดลง และปิดตลาดที8 1,278.91 จุด ณ สิ 7นเดือนมกราคม 2557 จาก
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที8มีความตึงเครียดมากขึ 7น โดยคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล เป็นเวลา 60 วนั โดยมีผลตั 7งแต่วนัที8 22 มกราคม 2557 เป็นต้นไป นอกจากนั 7น รายงานการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ที8บ่งชี 7ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ8มลดขนาด QE จนกระทั8งในที8สดุ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติให้ลดขนาดมาตรการ 
QE ลงจากเดือนละ 8.5 หมื8นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สู่เดือนละ 7.5 หมื8นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชุมช่วงกลางเดือนธันวาคม 
2556 และลดสูเ่ดือนละ 6.5 หมื8นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชมุช่วงปลายเดือนมกราคม 2557 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสั 7น จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในประเทศ และการปรับลดขนาดการซื 7อพนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมอง
เชิงบวกตอ่การลงทนุในตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที8มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ตอ่เนื8อง และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นที8นา่สนใจตอ่นกัลงทนุเมื8อเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อื8นๆ ในภมูิภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที8จะลงทนุรายตวั จากข้อมลูที8ได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั 7งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อยา่งสมํ8าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื8อวา่แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักลา่วจะเป็นสิ8งที8สง่เสริมให้กองทนุ
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที8ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที8ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 7งนี 7 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที8เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล  

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที* 31 มกราคม 2557 
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หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 439,910,695.54 บาท

ในปี 2557 และ 323,520,522.88 บาท ในปี 2556) 3, 7, 8 429,082,046.91    437,141,149.00    

เงินฝากธนาคาร 6 5,399,576.59        929,849.38           

ลูกหนี-

จากเงินปันผลและดอกเบี-ย 511,241.33           15,797.41             

จากการขายเงินลงทุน -                        11,517,658.48      

จากการขายหน่วยลงทุน 35,000.00             11,385,310.68      

รวมสินทรัพย์ 435,027,864.83    460,989,764.95    

หนี- สิน

เจา้หนี-

จากการซื-อเงินลงทุน 7 4,739,495.47        15,952,159.30      

จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 768,792.37           5,884,303.04        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 1,004,817.94        946,392.89           

หนี- สินอื9น 24,630.58             23,824.14             

รวมหนี- สิน 6,537,736.36        22,806,679.37      

สินทรัพยสุ์ทธิ 428,490,128.47    438,183,085.58    

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที9ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 217,405,802.40    188,767,281.50    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3,813,462.46        (23,521,948.22)     

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 207,270,863.61    272,937,752.30    

สินทรัพยสุ์ทธิ 428,490,128.47    438,183,085.58    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 19.7092                23.2128                

จาํนวนหน่วยลงทุนที9จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 21,740,580.2397  18,876,728.1501  

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล

งบดุล

ณ วนัที# 31 มกราคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงินนี-
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                 2.08

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.00 เมื.อทวงถาม 4,089,108.07 4,089,108.07 0.95

บมจ.ธ.ยโูอบี 2.00 เมื.อทวงถาม 4,834,770.84 4,834,770.84 1.13
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั                                         

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 
หมวดอาหารและเครื.องดื.ม                                                                                                                                                                                     5.64

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 849,500 24,210,750.00 5.64
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  4.78
บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 26,100 4,437,000.00 1.03
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 518,900 16,085,900.00 3.75

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  6.39

บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 384,700 27,409,875.00 6.39
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   16.61
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 3,321,600 28,565,760.00 6.66
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 659,700 9,631,620.00 2.24
บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 4,543,100 11,630,336.00 2.71
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั.น TTCL 664,600 21,433,350.00 5.00

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   12.22

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,289,600 34,496,800.00 8.04
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 265,600 17,928,000.00 4.18

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                16.14

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 1,375,800 54,000,150.00 12.59
บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,065,500 15,236,650.00 3.55

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               3.90
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 141,700 16,720,600.00 3.90

หมวดสื.อและสิ.งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       4.94
บมจ.บีอีซี เวลิด์ BEC 128,300 5,998,025.00 1.40
บมจ.ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 1,788,532 15,202,522.00 3.54

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที# 31 มกราคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี�
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที# 31 มกราคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      5.80
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 144,200 24,730,300.00 5.76
บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 9,100 171,080.00 0.04

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื.อสาร                                                                                                                                                                          21.50

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั.นส์ INTUCH 766,900 54,066,450.00 12.60
บมจ.ไทยคม THCOM 1,012,000 38,203,000.00 8.90

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 439,910,695.54 บาท) 429,082,046.91 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี�

11



หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                                               1.52

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.00 เมื/อทวงถาม 4,631,814.79 4,631,814.79 1.06

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.95 เมื/อทวงถาม 2,026,594.21 2,026,594.21 0.46
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั                                                                       

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 
หมวดอาหารและเครื/องดื/ม                                                                                                                                                                                     2.42

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 298,300 10,589,650.00 2.42
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  4.66
บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 43,600 8,654,600.00 1.98
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 302,400 11,718,000.00 2.68

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  7.88

บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 430,600 34,448,000.00 7.88
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   16.47
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั/น AMATA 2,711,300 55,310,520.00 12.65
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 1,477,800 16,699,140.00 3.82

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   19.07

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,205,200 43,387,200.00 9.93
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 310,400 24,521,600.00 5.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง RATCH 255,400 15,451,700.00 3.53

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                8.95

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 548,500 25,642,375.00 5.87
บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 568,800 13,480,560.00 3.08

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               9.54
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 313,600 41,708,800.00 9.54

หมวดสื/อและสิ/งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       22.49
บมจ.อสมท MCOT 366,900 16,969,125.00 3.88
บมจ.อาร์เอส RS 3,160,000 23,226,000.00 5.31
บมจ.ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 496,810 58,126,770.00 13.30

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที# 31 มกราคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที# 31 มกราคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร                                                                                                                                                                          6.99

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั/นส์ INTUCH 447,600 30,548,700.00 6.99

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 323,520,522.88 บาท) 437,141,149.00 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2557 2556

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 7 13,663,920.70      12,369,507.95      

รายไดด้อกเบี$ย 220,872.71           158,144.34           

รวมรายได้ 13,884,793.41      12,527,652.29      

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 8,605,980.02        7,407,487.41        

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 279,694.43           243,520.17           

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 672,342.24           585,384.95           

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,000.00             51,200.00             

รวมค่าใชจ่้าย 9,609,016.69        8,287,592.53        

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 4,275,776.72        4,240,059.76        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ$นจากเงินลงทุน 67,698,455.21      67,899,791.89      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ$นจากเงินลงทุน (124,449,274.75)   59,057,861.68      

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที8เกิดขึ$นและที8ยงัไม่เกิดขึ$น (56,750,819.54)     126,957,653.57    

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (52,475,042.82)     131,197,713.33    

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 มกราคม 2557

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี$               
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2557 2556

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 4,275,776.72        4,240,059.76        

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ$นจากเงินลงทุน 67,698,455.21      67,899,791.89      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ$นจากเงินลงทุน (124,449,274.75)   59,057,861.68      

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (52,475,042.82)     131,197,713.33    

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9) (13,191,845.87)     (10,682,955.39)     

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)ของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 173,695,256.23    102,105,078.27    

มูลค่าหน่วยลงทุนที8รับซื$อคืนในระหวา่งปี (117,721,324.65)   (145,661,190.99)   

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)สุทธิของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 55,973,931.58      (43,556,112.72)     

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (9,692,957.11)       76,958,645.22      

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 438,183,085.58    361,224,440.36    

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 428,490,128.47    438,183,085.58    

การเปลี8ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 18,876,728.1501  21,453,143.3346  

บวก : หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 8,044,577.3460    5,090,384.4549    

หกั  :  หน่วยลงทุนที8รับซื$อคืนในระหวา่งปี (5,180,725.2564)   (7,666,799.6394)   

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 21,740,580.2397  18,876,728.1501  

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล

งบแสดงการเปลี'ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หน่วย

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 มกราคม 2557

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี$               
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2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (52,475,042.82)     131,197,713.33    

ปรับกระทบการเพิ8มขึ$น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื$อเงินลงทุน (578,138,809.43)   (537,016,739.84)   

การขายเงินลงทุน 529,447,091.98    591,200,391.47    

การ(เพิ8มขึ$น)ลดลงในลูกหนี$จากเงินปันผลและดอกเบี$ย (495,443.92)          146,128.48           

การ(เพิ8มขึ$น)ลดลงในลูกหนี$จากการขายเงินลงทุน 11,517,658.48      (6,152,662.44)       

การ(เพิ8มขึ$น)ลดลงในลูกหนี$จากการขายหน่วยลงทุน 11,350,310.68      (10,765,931.65)     

การเพิ8มขึ$น(ลดลง)ในเจา้หนี$จากการซื$อเงินลงทุน (11,212,663.83)     13,167,943.10      

การลดลงในเจา้หนี$จากการรับซื$อคืนหน่วยลงทุน (5,115,510.67)       (393,693.53)          

การเพิ8มขึ$นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 58,425.05             150,307.54           

การเพิ8มขึ$นในหนี$ สินอื8น 806.44                  1,387.11               

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ$นจากเงินลงทุน (67,698,455.21)     (67,899,791.89)     

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ$นจากเงินลงทุน 124,449,274.75    (59,057,861.68)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (38,312,358.50)     54,577,190.00      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 173,695,256.23    102,105,078.27    

มูลค่าหน่วยลงทุนที8รับซื$อคืนในระหวา่งปี (117,721,324.65)   (145,661,190.99)   

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (13,191,845.87)     (10,682,955.39)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 42,782,085.71      (54,239,068.11)     

เงินฝากธนาคารเพิ8มขึ$นสุทธิ 4,469,727.21        338,121.89           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 929,849.38           591,727.49           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 5,399,576.59        929,849.38           

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 มกราคม 2557

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี$               
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2557 2556 2555 2554*** 2553 2552

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 23.2128      16.8378      15.8746      12.2603      8.4164        13.5743      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน****

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.1363        0.1879        0.1973        0.0810        0.1575        0.2680        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 2.1574        3.0098        1.6029        1.1946        1.5047        (1.6081)       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (3.9660)       2.6178        (0.0756)       0.9254        2.1817        (3.0178)       

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั3งสิ3น (1.6723)       5.8155        1.7246        2.2010        3.8439        (4.3579)       

บวก(หกั) ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล **** (1.1313)       1.0595        (0.2614)       1.5433        -              -              

หกั การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (0.7000)       (0.5000)       (0.5000)       (0.1300)       -              (0.8000)       
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 19.7092      23.2128      16.8378      15.8746      12.2603      8.4164        

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) (13.05) 37.49          9.43            24.41          38.70          (39.66)

อตัราส่วนทางการเงินที1สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ1มเติมที1สาํคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 428,490.13 438,183.09 361,224.44 372,587.00 307,838.58 275,394.34 

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 2.39            2.37            2.29            2.21            1.84            1.93            

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 3.45            3.58            3.37            3.10            3.30            4.34            

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี1ยถ่วงนํ3าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) ** 191.90        226.00        129.80        160.36        478.79        123.92        

ขอ้มูลเพิ1มเติม

สาํหรับปี 2553 และ 2552 คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที1จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี

ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัCวสัญญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ1 งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื3อคืน

ตั3งแต่ปี 2554 กองทุนมีการเปลี1ยนแปลงบริษทัจดัการใหม่ ดงันั3นกองทุนจึงมีการปรับเปลี1ยนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ต่อหน่วยเพื1อใหก้ารแสดงขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการคาํนวณของบริษทัจดัการแห่งใหม่โดยการปรับเปลี1ยนวิธีดงักล่าวมิไดมี้

การปรับยอ้นหลงั

ขอ้มูลต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน

และการเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ที1เกิดขึ3นในระหวา่งปีเนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วย

ของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

*

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล

ข้อมูลทางการเงนิที$สําคญั

สําหรับปีสิ)นสุดวันที$ 31 มกราคม 2557

บาท

**

***

****

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 มกราคม 2557 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทฟี SET50 ปันผล   

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื0อวนัที0 1 พฤศจิกายน 2547 โดยมีจาํนวนเงินทุนจด
ทะเบียน 2,000   ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ0 งไม่กาํหนดระยะเวลาสิ=นสุด
ของกองทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (“บริษทัจัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุน และนายทะเบียน
หน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นและเงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมพิเศษ ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยลงทุนในหรือมีไวซึ้0 งหุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉลี0ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที0กาํหนดในหนงัสือชี=ชวน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี=จดัทาํขึ=นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบติัทางบญัชีที0ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื0อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที0
รับรองทั0วไปของประเทศไทย นอกจากนี= งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ=นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที0กาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที0 106 เรื0อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที0ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชีใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัที0ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ0 งมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที0มีรอบบญัชีเริ0มในหรือหลงัวนัที0 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 

เรื0อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยขอ้มูลเกี0ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 21 (ปรับปรุง 2552) ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี0 ย น แ ป ล ง ข อ ง อัต ร า

แลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที0ไม่มีความ

เกี0ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 

เรื0อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 21 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์0
ไม่ไดคิ้ดค่าเสื0อมราคาที0ตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 25 ภาษีเงินได ้– การเปลี0ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัที0 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี0ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที0ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที0ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี=  

ก)        มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ0 งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที0มีรอบบัญชีเริ0 มในหรือหลังวนัที0  1 มกราคม 2557 
ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/                  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื0อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 21 (ปรับปรุง 2555) ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี0 ย น แ ป ล ง ข อ ง อัต ร า

แลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี0 ยวกับบุคคลหรือกิจการที0

เกี0ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที0 ถือไว้เพื0อขายและการ

ดาํเนินงานที0ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/                  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื0อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 1 การเปลี0ยนแปลงในหนี= สินที0เกิดขึ=นจากการรื=อถอน 
การบูรณะ และหนี= สินที0มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื= อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที0 29 เรื0 อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที0มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 17 การจ่ายสินทรัพยที์0ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ0งจูงใจที0ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 27 การประเมินเนื=อหาสัญญาเช่าที0ทาํขึ=นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

ข)        มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ0งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที0มีรอบบญัชีเริ0มในหรือหลงัวนัที0 1 มกราคม 2559 
ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื0อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที0 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที0เริ0มใช ้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที'สําคญั  

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที0ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที0กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื=อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั=งสิ=นที0กองทุนจ่ายเพื0อใหไ้ดม้าซึ0งเงินลงทุนนั=น 
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- หลกัทรัพยที์0เป็นตราสารทุนที0มีตลาดซื=อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซื=อขายครั= งล่าสุด
ของวนัที0วดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยที์0เป็นตราสารทุนที0ไม่มีตลาดซื=อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที0ประมาณขึ=นโดยผูจ้ดัการ
กองทุน ซึ0งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

- หลกัทรัพยที์0เป็นตราสารหนี=  แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื=อขายที0
ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี=ไทย ณ วนัที0วดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี=  ซึ0 งมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 
วนั นบัตั=งแต่วนัที0ลงทุนและไม่มีเงื0อนไขการต่ออายเุมื0อมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี=นั=นไม่แตกต่างจากราคา
ทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที0ยงัไม่เกิดขึ=นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที0วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที0จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี0ยถ่วงนํ= าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที0ประกาศจ่ายและมีสิทธิที0จะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบี=ยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที0แทจ้ริง   

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที0จาํหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีส่วนเกินและส่วนตํ0ามูลค่าตราสารหนี= ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี= ยที0แทจ้ริง ซึ0 งยอดที0จาํหน่ายนี= แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบี=ยรับ 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที0รับรองทั0วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั=งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ0 งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที0เกี0ยวกบัสินทรัพย ์หนี= สิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเกี0ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี= สินที0อาจเกิดขึ=น ซึ0งผลที0เกิดขึ=นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที0ประมาณไว ้ 

4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2557  2556 

กาํไรสุทธิที0เกิดขึ=นจากเงินลงทุนสะสม (เริ0มสะสม 1 พ.ย. 47) 159,317,126.18  97,860,229.92 

กาํไรสุทธิที0ยงัไม่เกิดขึ=นจากเงินลงทุนสะสม (เริ0มสะสม 1 พ.ย. 47) 113,620,626.12  54,562,764.44 

กาํไรสะสมตน้ปี 272,937,752.30  152,422,994.36 
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5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี=  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ   อตัรา 2.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม  

   (เดิมไม่เกิน 1.968 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม 

    ถึงวนัที0 25 ตุลาคม 2555) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์   ไม่เกิน 0.080 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   อตัรา 0.15625 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้จะถูกคาํนวณเป็นรายวนั 

6. เงนิฝากธนาคาร        

  ณ วนัที0 31 มกราคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย  

 บาท  อตัราดอกเบี=ย (%) 

ธนาคาร 2557  2556  2557  2556 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 5,399,576.59  929,849.38  0.50  0.63 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั   

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที0สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื0น ซึ0 งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกนักับบริษทัจัดการและกองทุน รายการที0สําคญัดงักล่าวสําหรับปีสิ=นสุดวนัที0 31 มกราคม 2557 และ 2556 มี
ดงัต่อไปนี=  

 บาท   

    2557     2556  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,605,980.02  7,407,487.41  ตามเกณฑที์0ระบุในหนงัสือชี=ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 672,342.24  585,384.95  ตามเกณฑที์0ระบุในหนงัสือชี=ชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)      

ซื=อเงินลงทุน -      30,955,013.30  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน  -     31,784,843.58  ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ -  171,080.00  ตามที0ประกาศจ่าย 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ซื=อขายหลกัทรัพย ์ 45,093.70  287,908.56  ราคาตลาด 
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ณ วนัที0 31 มกราคม 2557 และ 2556 กองทุนมียอดคงเหลือที0มีสาระสาํคญักบักิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั ดงันี=  

 บาท 

 2557  2556 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 859,712.31  807,106.73 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 67,165.00  63,055.20 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

เจา้หนี=จากการซื=อเงินลงทุน -  2,474,046.91 

กองทุนมีรายการธุรกิจกบักองทุนอื0น ซึ0งจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมเดียวกนั สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที0 31 
มกราคม 2557 และ 2556 ดงันี=  

 บาท 

 2557  2556 

ซื=อเงินลงทุน 15,365.70  - 

8. ข้อมูลเกี'ยวกบัการซื&อขายเงนิลงทุน  

กองทุนไดซื้=อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ=นสุดวนัที0 31 มกราคม 2557 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัUวสัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวน
เงิน 771.46 ลา้นบาท (ปี 2556: จาํนวนเงิน 790.97 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 191.90 (ปี 2556: ร้อยละ 226.00) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี0ยระหวา่งปี 

9. เงนิปันผลจ่าย  

ในระหวา่งปีสิ=นสุดวนัที0 31 มกราคม 2557 และ 2556 กองทุนไดจ้่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานดงันี=    

(หน่วย : บาท) 

วนัปิดสมุดทะเบียน  สาํหรับรอบระยะเวลา  อตัราหน่วยละ  รวม 

11 กมุภาพนัธ์ 2556  1 กมุภาพนัธ์ 2555 - 31 มกราคม 2556  0.70  13,191,845.87 

6 กมุภาพนัธ์ 2555  1 กมุภาพนัธ์ 2554 - 31 มกราคม 2555  0.50  10,682,955.39 
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10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื'องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที0จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที0เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื0อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื0 องจากสินทรัพย์และหนี= สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั= น อีกทั= งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น     
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที0แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยถือตามราคาที0ซื=อขายกนัในตลาด  ดงันั=น กองทุน เชื0อวา่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี= สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาํคญั 

ความเสี0ยงดา้นอตัราดอกเบี=ย 

 ความเสี0ยงจากอตัราดอกเบี=ยคือโอกาสที0ราคาตราสารหนี=อาจจะเพิ0มขึ=นหรือลดลง เมื0ออตัราดอกเบี=ยในทอ้งตลาดมีการ
เปลี0ยนแปลงโดยทั0วไป หากอตัราดอกเบี=ยในทอ้งตลาดเพิ0มสูงขึ=น ราคาตราสารหนี= จะลดลง และหากอตัราดอกเบี=ยใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี=จะมีราคาเพิ0มสูงขึ=น ยิ0งตราสารหนี= มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี=นั=นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี=ยมากขึ=นเท่านั=น  

 ความเสี0ยงดา้นการใหสิ้นเชื0อ   

กองทุนมีความเสี0ยงที0อาจเกิดจากการที0คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัที0ระบุไวใ้นเครื0องมือทางการเงิน 
เนื0องจากกองทุนมีลูกหนี=  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั=น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี=  

ความเสี0ยงดา้นอตัราแลกเปลี0ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี= สินทางการเงินที0เป็นเงินตราต่างประเทศ  ดงันั=นจึงไม่มีความเสี0ยงจากอตัราแลกเปลี0ยน 

ความเสี0ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี0ยงดา้นตลาดเนื0องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี=   ซึ0งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ=นอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ0 งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที0ออกตราสาร ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผู ้
ออกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ0มขึ=นหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเสี0ยง 

กองทุนบริหารความเสี0ยงที0อาจเกิดขึ=นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี0ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการที0จะลงทุน 

11. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูที้0มีชื0อปรากฎอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัที0 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ใน
อตัราประมาณหน่วยละ 0.60 บาท 

12. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี=ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื0อวนัที0 13 มีนาคม 2557 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มกราคม 2557

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 434,515,384.83 101.40

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 16,720,600.00 3.91
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 24,901,380.00 5.82
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร 92,269,450.00 21.54
             ธนาคาร 20,522,900.00 4.79
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 27,409,875.00 6.39
             พลงังานและสาธารณูปโภค 52,424,800.00 12.23
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 71,261,066.00 16.63
             พาณิชย์ 69,236,800.00 16.15
             สื/อและสิ/งพิมพ์ 21,200,547.00 4.94
             อาหารและเครื/องดื/ม 24,210,750.00 5.65
     เงินฝากธนาคาร 14,357,216.83 3.35
อื7นๆ (6,025,256.36) (1.40)

     ลูกหนี: 512,480.00 0.12
     เจา้หนี: (5,532,918.42) (1.29)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,004,817.94) (0.23)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  428,490,128.47 100.00

25



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  8,605.98                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 279.69                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   672.34                     

คา่ที,ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 51.00                       

คา่ใช้จ่ายอื,น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 9,609.01               

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ,ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื,นใด ตามที,ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Kอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที,เกิดขึ Kนจากการซื Kอขายหลกัทรัพย์

2.23310

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล

ตั *งแต่วันที�  1  กุมภาพันธ์  2556    ถงึวันที�  31  มกราคม  2557

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

0.15625

   -

0.01185

   -

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

2.00000

0.06500
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล / Krungsri Active SET50 Dividend LTF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กุมภาพันธ์ 2556 31 มกราคม 2557

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

367,473.53บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 27.57

227,186.86บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 17.05

128,639.92บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 9.65

87,488.96บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 6.56

74,128.82บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.56

74,007.12บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 5.55

72,183.14บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.42

50,475.08บจ.หลกัทรัพย์ซิตี P คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 3.79

49,150.59บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 3.69

45,093.70บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 3.38

156,933.26อืYน ๆ/ Other 11.78

1,332,760.98รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 31 มกราคม 2557 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(1 พฤศจกิายน 2547) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 22.7047 21.6172 23.2128 15.8746 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ 
SET50 ปันผล 

-13.19% -8.83% -12.48% +36.16% +138.88% 

ตวัชี 5วดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) 

-11.68% -10.46% -13.56% +32.17% +103.25% 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 5 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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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 กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล ไดส่้ง
ตวัแทนซึ	งเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2556 ซึ	งจดัโดยบริษทัจด
ทะเบียน และกองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        3 3 11 - 3
2 บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล                                                                                                                                                                               1 1 10 - 1
3 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย                                                                                                                                                                             3 3 25 - 3
4 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                                                                                                                                                  1 1 9 - 1
5 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 11 - 1
6 บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร                                                                                                                                                                                  1 1 8 - 1
7 บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั	นส์                                                                                                                                                                                  1 1 17 - 1
8 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 9 - 1
9 บมจ.ธ.กสิกรไทย                                                                                                                                                                                          1 1 19 - 1

10 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 9 - 1
11 บมจ.บีอีซี เวิลด ์                                                                                                                                                                                      1 1 7 - -
12 บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง                                                                                                                                                                                   1 1 8 - 1
13 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง                                                                                                                                                                            1 1 10 - 1
14 บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                                                                                                                                                                                  1 1 7 - 1
15 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    1 1 2 - 1
16 บมจ.สยามแมค็โคร                                                                                                                                                                                         1 1 3 - 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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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556  ถึงวันที� 31 มกราคม 2557) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล   1. 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�กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอค็ทีฟ SET50 ปันผล 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. 

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 ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีUคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตีU  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (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 

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� 31 มกราคม 2557 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวพุิธ   เอืUออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นายสาธิต บวัชู 
5. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์
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