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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 
(KFTSRMF) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 เท่ากบั 2,167.20 ล้านบาท คิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุเท่ากบั 63.2944 บาท  โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 44.71 มากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.30 

ภาวะการลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา 

ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา (1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 มิถนุายน 2556) กองทนุฯ ยงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นหลกั โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัสงูขึน้ และทดสอบระดบัสงูสดุท่ี 1,649.77 จดุ ณ เดือนพฤษภาคม 2556 จาก
บรรยากาศการลงทนุท่ีปรับตวัดีขึน้ทัง้ในและนอกประเทศ โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากการท่ีนกัลงทนุต่างประเทศกลบัเข้ามาลงทนุใน
ภมิูภาคเอเชียอีกครัง้ หลงัธนาคารกลางยโุรปได้ดําเนินมาตรการปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา (Longer Term Refinancing Operation 
หรือ LTRO) ให้กบัสถาบนัการเงินยโุรป เพ่ือแก้ไขสภาพคลอ่งในระบบการเงินของภมิูภาค และธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศท่ีจะคง
อตัราดอกเบีย้ในระดบัต่ําไปจนกลางปี 2557  

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศขยายมาตรการซือ้สินทรัพย์ โดยเฟดจะเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ในวงเงิน 4.5 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เพ่ิมเติมจากมาตรการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีได้รับการคํา้ประกนัจากสญัญาจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน นอกจากนี ้เฟดยงัระบวุ่าจะคงอตัราดอกเบีย้ไว้ท่ีระดบัต่ําเป็นพิเศษจนกว่าอตัราการว่างงานในสหรัฐฯ จะ
ลดลงสูร้่อยละ 6.5 โดยท่ีอตัราเงินเฟ้อไมส่งูเกินร้อยละ 2.5   

นายบารัค โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นสมยัท่ี 2 สง่ผลดีให้การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยงัคงกังวลว่าการท่ีพรรคริพบัลิกันซึ่งเป็นพรรคคู่แข่ง มีเสียงข้างมากในสภาล่าง อาจส่งผลให้การดําเนิน
มาตรการ รวมถงึการเจรจาเก่ียวกบัปัญหาหน้าผาทางการคลงั ลา่ช้าออกไป   

สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะหน้าผาการคลงับางส่วน โดยสภาคองเกรสตดัสินใจขึน้ภาษีสําหรับ
บคุคลธรรมดา และครัวเรือนท่ีมีรายได้สงู แต่คงไว้สําหรับผู้ มีรายได้ปานกลางและมีรายได้น้อย ในขณะท่ีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มี
มติผา่นร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ่มเพดานหนีอ้อกไปจนถงึเดือนกนัยายน 2556 

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

ธนาคารกลางญ่ีปุ่ นตัง้เป้าหมายเงินเฟ้อท่ีร้อยละ 2 และจะทําการซือ้สินทรัพย์เดือนละ 13 ล้านล้านเยน (1.45 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) โดยเร่ิมตัง้แต ่มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลงในเดือนมิถนุายน 2556 และปิดตลาดท่ี 1,451.90 จดุ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 
2556 จากความกงัวลวา่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิมลดขนาดการซือ้พนัธบตัรลง 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสัน้ จากความกงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิมลด
ขนาดการซือ้พันธบัตรลง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตราสารทุน โดยได้รับปัจจัย
สนบัสนนุจากเศรษฐกิจไทยท่ียงัขยายตวัได้ดี ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง และตลาดหลกัทรัพย์
ไทยยงัเป็นท่ีน่าสนใจตอ่นกัลงทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ในภมิูภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุรายตวั จากข้อมลูท่ีได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักลา่วจะเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้กองทนุ
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีดีในระยะกลาง และระยะยาว 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั 

 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2556 
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 
        

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัท่ี  28  สิงหาคม  2556 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ปี 2556 และ 2555 ราคาทุนรวม  

          1,857,490,032.35 บาท และ 1,341,174,115.24 บาท ตามลาํดบั) 2,187,340,461.58 1,451,369,524.97

เงินฝากธนาคาร 5 447,205.46 355,142.61

ลูกหน้ี

จากเงินปันผล 3,026,341.00 0.00

จากดอกเบ้ีย 420,781.46 1,325,856.73

จากการขายเงินลงทุน 31,684,721.26 53,191,794.95

จากการขายหน่วยลงทุน 1,095,164.48 696,363.07

รวมสินทรัพย์ 2,224,014,675.24 1,506,938,682.33

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 46,397,009.04 97,665,748.50

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 6,027,628.50 302,024.61

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,248,784.65 2,700,297.98

หน้ีสินอ่ืน 145,648.55 87,344.14

รวมหนีสิ้น 56,819,070.74 100,755,415.23
สินทรัพย์สุทธิ   2,167,195,604.50 1,406,183,267.10

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 342,398,931.14 321,481,571.20

บญัชีปรับสมดุล 382,878,280.31 282,900,345.95

กาํไรสะสม 3 1,441,918,393.05 801,801,349.95
สินทรัพย์สุทธิ 2,167,195,604.50 1,406,183,267.10

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 34,239,893.1138 32,148,157.1203

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 63.2944 43.7407

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ

งบดุล 

ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  2556
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หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                                                1.20            
บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เม่ือทวงถาม 1,421.15                    1,421.15                 0.00            
บมจ.ธ.ยโูอบี 2.200000 เม่ือทวงถาม 25,368,114.50           25,368,114.50        1.16            
ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ 1.500000 เม่ือทวงถาม 794,731.18                794,731.18             0.04            

หุ้นจดทะเบียน
หุ้นสามญั                                                                       

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           
หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 1.40            

บมจ.ราชธานี ลีสซ่ิง THANI 5,251,700 30,722,445.00        1.40            
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 4.93            
บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมีคอล PTTGC 1,564,400 107,943,600.00      4.93            

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10.67          

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ AMATA 10,540,200 191,831,640.00      8.77            
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 6,409,800 41,663,700.00        1.90            

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                            9.63            

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 5,458,500 188,318,250.00      8.61            
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 141,100 22,364,350.00        1.02            

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                17.80          

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 6,699,700 261,288,300.00      11.95          
บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 4,672,400 108,866,920.00      4.98            
บมจ.แมค็กรุ๊ป MC 1,268,400 19,026,000.00        0.87            

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               9.80            
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 11,035,675 86,630,048.75        3.96            
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 810,600 127,669,500.00      5.84            

หมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ 23.50          
บมจ.อาร์เอส RS 22,515,700 213,899,150.00      9.78            
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,170,739 258,317,941.00      11.81          
บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 1,025,800 41,801,350.00        1.91            

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 2.08            
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 270,000 45,495,000.00        2.08            

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                            18.99          

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ INTUCH 2,758,800 240,015,600.00      10.97          
บมจ.ไทยคม THCOM 5,312,800 175,322,400.00      8.02            

รวมเงนิลงทุน 2,187,340,461.58   100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 
จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม (บาท)
ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                                                3.32           
บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เม่ือทวงถาม 45,076,995.44            45,076,995.44          3.11           
บมจ.ธ.ยโูอบี 2.650000 เม่ือทวงถาม 3,024,874.53              3,024,874.53            0.21           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั                                                                       

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 
หมวดธุรกิจการเกษตร                                                                                                                                                                                          3.11           

บมจ.จีเอฟพีที GFPT 4,750,800 45,132,600.00          3.11           
หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม                                                                                                                                                                                     5.87           

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 2,211,700 85,150,450.00          5.87           
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  17.65         
บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา BAY 644,400 19,009,800.00          1.31           
บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 229,200 43,891,800.00          3.02           
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 4,958,800 142,565,500.00        9.82           
บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 1,320,400 50,835,400.00          3.50           

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                 43.26         

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 7,702,200 173,299,500.00        11.94         
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 1,577,400 97,798,800.00          6.74           
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส LANNA 6,823,500 170,587,500.00        11.75         
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 573,000 96,264,000.00          6.63           
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง RATCH 2,057,300 90,006,875.00          6.20           

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                5.95           

บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 131,600 28,030,800.00          1.93           
บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,644,500 58,379,750.00          4.02           

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               11.62         
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 1,272,100 124,029,750.00        8.55           
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 4,614,700 44,531,855.00          3.07           

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                                9.22           

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ INTUCH 2,201,700 133,753,275.00        9.22           
รวมเงนิลงทุน 1,451,369,524.97     100.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555

11



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งินปันผล 54,345,749.18 54,672,528.40

รายไดด้อกเบ้ีย 1,915,356.98 2,598,293.46

รายได้ทั้งส้ิน 56,261,106.16 57,270,821.86

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 39,420,540.07 29,262,842.42

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 1,231,891.93 914,463.87

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4, 6 3,079,729.61 2,286,159.69

ค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 43,732,161.61 32,463,465.98

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 12,528,944.55 24,807,355.88

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 407,933,079.05 119,856,385.05

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน 219,655,019.50 (55,293,095.96)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 627,588,098.55 64,563,289.09

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 640,117,043.10 89,370,644.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

งบกาํไรขาดทุน
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(หน่วย : บาท)

2556 2555

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

          รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 12,528,944.55 24,807,355.88

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 407,933,079.05 119,856,385.05

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน 219,655,019.50 (55,293,095.96)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 640,117,043.10 89,370,644.97

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหวา่งปี 2556 และ 2555

จาํนวน 7,272,932.8471 หน่วย และ 5,439,559.8030

   หน่วย ตามลาํดบั 72,729,328.47 54,395,598.03

          หกั  หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี 2556 และ 2555

จาํนวน 5,181,196.8536 หน่วย และ 6,193,302.6499

   หน่วย ตามลาํดบั (51,811,968.54) (61,933,026.50)

          บวก  การเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของบญัชีปรับสมดุล 99,977,934.37 (29,157,024.02)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 120,895,294.30 (36,694,452.49)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 761,012,337.40 52,676,192.48

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,406,183,267.10 1,353,507,074.62

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 2,167,195,604.50 1,406,183,267.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ
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(หน่วย : บาท)

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 640,117,043.10 89,370,644.97

        ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซ้ือเงินลงทุน (3,466,181,331.05) (2,173,467,020.47)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 3,357,798,492.99 2,113,814,187.88

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินปันผลคา้งรับ (3,026,341.00) 0.00

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 905,075.27 (1,071,576.51)

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 21,507,073.69 (22,294,921.60)

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน (398,801.41) (481,363.07)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน (51,268,739.46) 97,665,748.50

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 5,725,603.89 (2,634,067.30)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน 1,606,791.08 73,673.65

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน (407,933,079.05) (119,856,385.05)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน (219,655,019.50) 55,293,095.96

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (120,803,231.45) 36,412,016.96

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

การขายหน่วยลงทุน 418,814,858.15 221,035,039.87

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (297,919,563.85) (257,729,492.36)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 120,895,294.30 (36,694,452.49)

เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 92,062.85 (282,435.53)

เงนิสด  :

ณ  วนัต้นปี 355,142.61 637,578.14
ณ  วนัส้ินปี 447,205.46 355,142.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ

งบกระแสเงินสด
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(หน่วย : บาท)

2556 2555 2554 2553 2552 2551

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 43.7407 41.1376 32.0181 26.3154 31.0735 28.2255

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 0.3811 0.9944 0.3413 0.3065 0.6689 0.2593

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 12.4068 4.8047 6.8041 6.2502 (10.2834) 2.6232

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุน 6.6805 (2.2165) 1.0775 0.3917 3.6123 (0.5305)

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 19.4684 3.5826 8.2229 6.9484 (6.0022) 2.3520

บวก(หกั)  ส่วนเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.0853 (0.9795) 0.8966 (1.2457) 1.2441 0.4960

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี 63.2944 43.7407 41.1376 32.0181 26.3154 31.0735

อัตราส่วนของการเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

        สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) 34.86 6.55 23.37 19.79 (17.40) 9.98

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ 

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี (บาท) 2,167,195,604.50 1,406,183,267.10 1,353,507,074.62 1,037,478,536.06 905,233,437.19 967,618,419.39

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั้งส้ินต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

        ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 2.38 2.38 2.38 2.37 2.37 2.38

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

        ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 3.06 4.20 3.35 3.25 4.31 3.48

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่กิดข้ึน

          จากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 34.17 4.73 22.40 18.92 (19.33) 8.88

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน 

          ระหว่างปีต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี  (%) 254.69 206.19 310.46 234.02 266.90 585.62

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (บาท) 1,836,420,367.69 1,364,856,002.09 1,245,138,156.02 973,107,101.15 792,040,188.62 918,605,797.34

ขอ้มลูเพ่ิมเติม

          สาํหรับปี 2554 บริษทัจดัการไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการคาํนวณขอ้มลูผลการดาํเนินงานต่อหน่วย  เพ่ือใหก้ารแสดงขอ้มลูสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิ่งข้ึน

          โดยการปรับเปล่ียนวิธีการดงักล่าวไม่ไดมี้การปรับยอ้นหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ

ขอ้มลูและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551
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กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพย์เพือ่การเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเล้ียงชีพ  ("กองทุน")  เป็นกองทุนผสมแบบยืดหยุ่นท่ีไม่ดํารง

อตัราส่วนการลงทุนตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) 

กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. เ ม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2545 มีเงินทุนจดทะเบียน

จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  กรุงศรี  จาํกดั  ("บริษทัจดัการ")  เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป บริษทัจดัการไดท้าํการเปล่ียนช่ือกองทุน จากกองทุนเปิดอยธุยา

ทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ 

2. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึน

ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนิน

ธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และตราสารทุน หรือทรัพยสิ์น

อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนดใหล้งทุนได ้

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายได ้ณ วนัท่ีมีสิทธิไดรั้บ 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

ส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหน้าตัว๋ของเงินลงทุน  รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายไดด้ว้ยวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  ตามระยะเวลาท่ีเหลือของเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่าย

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตัว๋แลกเงินและบตัรเงินฝากท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดป้ระเภทมี

ดอกเบ้ียแสดงมูลค่ายตุิธรรมโดยใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับและประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยติุธรรม โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน ในกรณีท่ีไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื่อ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซ่ึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

แสดงตามมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามราคาท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุด

ของมูลค่ายติุธรรมโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และ

ตามขอ้กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่มีตลาดซ้ือ

ขายคล่องรองรับของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงตาม

มูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาเฉล่ียท่ีไดม้าในวนัล่าสุด 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนใน

งบกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

2.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์

เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
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2.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.7 ประมาณการทางบญัชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ

และตั้งขอ้สมมติฐานบางประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว ้

3.  กาํไรสะสม  

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 122,787,969.42 97,980,613.54 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนสะสม 568,817,970.80 448,961,585.75 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของการลงทุนสะสม 110,195,409.73 165,488,505.69 
กาํไรสะสมตน้ปี 801,801,349.95 712,430,704.98 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี 640,117,043.10 89,370,644.97 
กาํไรสะสมส้ินปี 1,441,918,393.05 801,801,349.95 

4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2.00000 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.06250 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.15625 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุก

วนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม 
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5. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงัน้ี  

ธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2556 2555        2556        2555 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.625 0.625 447,205.46 355,142.61 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการ ธนาคารและสถาบนัการเงินซ่ึงมี 

ผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอ่ืนท่ีบริหาร

โดยบริษัทจัดการเดียวกัน  รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555  

มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 39,420,540.07 29,262,842.42 ตาม เกณฑ์ ท่ี ระ บุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 3,079,729.61 2,286,159.69 ตาม เกณฑ์ ท่ี ระ บุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,159,364.29 796,544.13 อตัราตลาด 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)    

      ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน 112,875,622.25 17,228,331.58 ตามอัตราท่ีเสนอซ้ือโดย

บ ริ ษัท ค้ า ห ลั ก ท รั พ ย์ / 

ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน 123,830,547.44 0.00 ตามอัตราท่ีเสนอซ้ือโดย

บ ริ ษัท ค้ า ห ลั ก ท รั พ ย์ / 

ราคาตลาด 
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   (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั    

ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน 103,938.80 0.00 ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555  กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)   

เงินลงทุนในหุน้สามญั 0.00 19,009,800.00 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,829,890.40 2,434,071.38 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 299,210.14 190,161.84 

7. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงิน

ลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน  4,677,117,420.96 บาท  และ  2,814,213,961.99 บาท ตามลาํดบั คิดเป็น

อตัราร้อยละ 254.69 และ 206.19 ตามลาํดบั ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กองทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง โดยบริษทัจดัการจะเป็น

ผูก้าํหนดกลยทุธ์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวฏัจกัรของธุรกิจ และการคาดการณ์แนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย โดยลกัษณะ

ของการลงทุนน้ีมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเส่ียง

ดงัน้ี 

8.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นถึงปานกลาง อีกทั้ง

สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นตราสารทุนท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้น

กองทุนเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก

มูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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8.2 ความเส่ียงทีเ่กดิจากความสามารถในการชําระหนี ้

ความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตามเง่ือนไขของตราสารกองทุนได้

ลดความเส่ียงโดยการจดัให้มีระบบการวิเคราะห์ท่ีเขม้งวดในการคดัเลือกตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพก่อนท่ี

กองทุนจะทาํการลงทุน 

8.3 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  

ความเส่ียงน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีกองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม หรือใน

ระดับราคาตลาดเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงน้ีกองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับท่ี

เหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. 

8.4 ความเส่ียงทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

การคาดการณ์แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อราคาตราสาร เพื่อเป็นการลดความ

ผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว กองทุนไดล้งทุนในเงินลงทุนท่ีมีอายุอยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมสอดคลอ้งต่อการคาดการณ์แนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต 

8.5 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

กองทุนอาจมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด เน่ืองจากเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงผลตอบแทนของเงิน

ลงทุนดงักล่าวไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง สถานการณ์ ตลาดตราสารทุนและความสามารถในการทาํกาํไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทัท่ีลงทุน 

9. การอนุมัตงิบการเงนิ  

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
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กองทุนเปิดกรงุศรีทวีทรพัยเ์พ่ือการเล้ียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน  ณ   30 มิถนุายน 2556

มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 2,188,208,448.50 100.96
     หุน้สามญั
         จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
             การแพทย์ 214,299,548.75 9.89
             ขนส่งและโลจสิตกิส์ 45,495,000.00 2.10
             เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 30,722,445.00 1.42
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 415,338,000.00 19.17
             ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 107,943,600.00 4.99
             พลงังานและสาธารณูปโภค 210,682,600.00 9.72
             พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 233,495,340.00 10.77
             พาณชิย์ 389,181,220.00 17.95
             สื่อและสิง่พมิพ์ 514,018,441.00 23.71
     เงนิฝากธนาคาร 27,032,253.75 1.24
อ่ืนๆ (21,012,844.00) (0.96)
     ลกูหน้ี 36,806,226.74 1.69
     เจา้หน้ี (53,570,286.09) (2.47)
     ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (4,248,784.65) (0.18)

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  2,167,195,604.50 100.00

22



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 39,420.54                

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   1,231.89                  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 3,079.73                  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด   2/ 43,732.16             

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

2.00000

0.06250

0.15625

   -

   -

2.21875

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพ่ือการเลี้ยงชีพ

ตัง้แต่วันที่  1  กรกฎาคม  2555    ถงึวันที่  30  มิถุนายน  2556

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย: พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื�อการเลี�ยงชีพ / Krungsri Taweesap RMF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2555 30 มิถุนายน 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

1,159,364.29บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 17.50

607,455.46บจ.หลกัทรัพย์ซิตี 7 คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 9.17

543,708.55บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 8.21

478,268.04บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 7.22

452,733.06บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 6.83

425,064.09บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 6.42

386,432.92บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 5.83

358,332.89บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.41

352,418.52บจ.หลกัทรัพย์ทรีนิตี 7/ Trinity Securities Co.,Ltd. 5.32

348,715.39บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.26

1,512,237.34อืYน ๆ/ Other 22.83

6,624,730.55รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิน้สุด  
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเร่ิมโครงการ 
(17 กันยายน 2545) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 68.2506 53.2453 43.7434 32.0181 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ -7.25% +18.89% +44.71% +97.71% +533.03% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)      * -3.53% +2.49% +13.30% +44.87% +171.33% 
 

หมายเหต ุ: * ค่าเฉลี่ยระหว่าง (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) กับ (ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบีย้เงินฝากเฉลี่ย
ประเภทบคุคลธรรมดาระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ และผลตอบแทนดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

  
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25



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 กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพยเ์พื	อการเลี�ยงชีพ ไดส่้งตวัแทนซึ	ง
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2555 ซึ	งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และ
กองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        1 1 9 - 1
2 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                                                                                                                                                  1 1 12 - 1
3 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 7 - 1
4 บมจ.จีเอฟพีที                                                                                                                                                                                           1 1 7 - -
5 บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร                                                                                                                                                                                  2 2 17 - 2
6 บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป                                                                                                                                                                               1 1 7 - 1
7 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 7 - 1
8 บมจ.ธ.กรุงเทพ                                                                                                                                                                                           1 1 8 - 1
9 บมจ.ธ.กรุงไทย                                                                                                                                                                                           1 1 8 - 1

10 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 9 - 1
11 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
12 บมจ.บิJกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                                                                                                                                                                             1 1 9 - 1
13 บมจ.ปตท                                                                                                                                                                                                 1 1 6 - 1
14 บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม                                                                                                                                                                         2 2 11 - 2
15 บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย                                                                                                                                                                                       2 2 9 - 2
16 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
17 บมจ.ลานนารีซอร์สเซส                                                                                                                                                                                     1 1 7 - 1
18 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    1 1 10 - 1
19 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 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2556) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพยเ์พื่อการเล้ียงชีพ 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
3. กองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิ 4% พลสั 4% ทริกเกอร์ 2 
4. กองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิ 4% พลสั 4% ทริกเกอร์ 3 

 

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

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพย์เพือ่การเลีย้งชีพ   ใช้บริการบุคคลอืน่ๆ (soft commission) 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

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 

 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 

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