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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีทนุทวี 2 (KFTW2) ตั -งแต่วนัที/ 
1 มกราคม 2556 ถึงวนัที/ 31 ธนัวาคม 2556 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 
กองทนุเปิดกรุงศรีทนุทวี 2 มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัที/ 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 563.56 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่
หน่วยลงทุนเท่ากบั 53.2283 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ/มขึ -นร้อยละ 4.35 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที/ลดลงร้อยละ 1.84 

ภาวะการลงทนุในช่วงที/ผา่นมา 
ในช่วง 1 ปีที/ผ่านมา ตั -งแต่วนัที/ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทนุฯ ยงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นหลกั โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัสงูขึ -น และทดสอบระดบัสงูสดุที/ 1,649.77 จุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556 
โดยสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื/อหลีกเลี/ยงภาวะหน้าผาการคลงับางส่วน โดยสภาคองเกรสตัดสินใจขึ -นภาษี
สาํหรับบคุคลธรรมดา และครัวเรือนที/มีรายได้สงู แต่คงไว้สําหรับผู้มีรายได้ปานกลางและมีรายได้น้อย ในขณะที/สภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ มีมติผา่นร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ/มเพดานหนี -ออกไปจนถึงเดือนกนัยายน 2556 
รัฐบาลญี/ปุ่ นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูคา่ 10.3 ล้านล้านเยน (1.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ/งรัฐบาลคาดว่าจะช่วย
เพิ/มจีดีพีได้ราวร้อยละ 2 และก่อให้เกิดการจ้างงาน 600,000 ตําแหนง่      
ธนาคารกลางญี/ปุ่ นตั -งเป้าหมายเงินเฟ้อที/ร้อยละ 2 และจะทําการซื -อสินทรัพย์เดือนละ 13 ล้านล้านเยน (1.45 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) โดยเริ/มตั -งแตเ่ดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัตํ/าสดุที/ 1,260.08 จดุ ในเดือนสิงหาคม 2556 จากความกงัวลว่าประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ/มลดขนาดการซื -อพนัธบตัรลง (QE) และเศรษฐกิจไทยที/มีแนวโน้มชะลอตวัลงตามการอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศที/ลดลง หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ -นสดุลง รวมถึงการสง่ออกที/ยงัคงมีแนวโน้มอ่อนแอจาก
เศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัที/ยงัคงเปราะบาง 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัสงูขึ -นในช่วงเดือนกนัยายน ถึงตลุาคม 2556 หลงัข้อมลูเศรษฐกิจทั/วโลกต่างออกมาในทิศทางที/ดีขึ -น 
และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศคงมาตรการซื -อพนัธบตัร ไว้ที/ 8.5 หมื/นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ/งผิดไปจากที/ตลาด
คาดวา่จะมีการปรับลดขนาด QE ทั -งนี - นายเบน เบอร์นนัเก้ ประธานเฟดระบวุ่า เฟดต้องการที/จะรอดหูลกัฐานเพิ/มเติมว่าเศรษฐกิจ
ขยายตวัอยา่งแข็งแกร่ง  
อยา่งไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัลดลงในช่วงที/เหลือของปี และปิดตลาดที/ 1,298.71 จุด ณ สิ -นเดือนธันวาคม 
2556 จากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที/มีความตึงเครียดมากขึ -น กอปรกบัรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที/
บง่ชี -วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ/มลดขนาด QE จนกระทั/งในที/สดุ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติให้เริ/มลดขนาดมาตรการ QE ลงสู่
เดือนละ 7.5 หมื/นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนละ 8.5 หมื/นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชมุช่วงกลางเดือนธนัวาคม 

แนวโน้มการลงทนุ 
บริษัทฯ มีมมุมองวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสั -น จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในประเทศ การปรับลดขนาดการซื -อพนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาเพดานหนี -สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว 
บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองเชิงบวกตอ่การลงทนุตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที/มี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื/อง และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นที/น่าสนใจต่อนกัลงทุนเมื/อเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อื/นๆ ใน
ภมูิภาค 
แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที/จะลงทุนรายตวั จากการข้อมลูที/ได้รับจากการพบปะกับ
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั -งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสมํ/าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื/อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักลา่วจะเป็นสิ/งที/สง่เสริมให้
กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที/ดีในระยะกลาง และระยะยาว 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที/ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั -งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที/เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี  สิ!นสุดวนัที"  31  ธนัวาคม  2556  
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ปี 2556 และ 2555 ราคาทุนรวม 

             538,177,225.83 บาท และ 427,134,623.33 บาท ตามลาํดบั) 563,470,609.82 541,430,998.79

เงินฝากธนาคาร 5 1,170,339.60 944,301.39

ลกูหนี-

            จากดอกเบี-ย 61,542.72 194,413.31

            จากเงินปันผล 605,360.00 0.00

รวมสินทรัพย์ 565,307,852.14 542,569,713.49

หนี�สิน

เจา้หนี-

            จากการซื-อเงินลงทุน 1,075,830.80 1,687,248.56

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 655,927.96 576,422.53

หนี- สินอื7น 17,157.62 14,830.57

รวมหนี�สิน 1,748,916.38 2,278,501.66

สินทรัพย์สุทธิ   563,558,935.76 540,291,211.83

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100  ลา้นหน่วย  มลูค่าที7ตราไวห้น่วยละ 10.00 บาท

            ทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 105,875,701.09 105,915,578.94

            บญัชีปรับสมดุล (28,124,651.22) (27,939,933.62)

            กาํไรสะสม 3 485,807,885.89 462,315,566.51

สินทรัพย์สุทธิ 563,558,935.76 540,291,211.83

หน่วยลงทุนที7ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 10,587,570.1087 10,591,557.8937

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 53.2283 51.0115

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

งบดุล 

ณ  วนัที7  31  ธนัวาคม  2556
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หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้
มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  0.84

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เมื,อทวงถาม 85,393.43 85,393.43 0.02

บมจ.ธ.ยโูอบี 2.200000 เมื,อทวงถาม 4,616,354.34 4,616,354.34 0.82

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                         

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  4.16

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 364,000 11,739,000.00 2.08

บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 303,700 11,692,450.00 2.08

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                         7.55

บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 538,500 42,541,500.00 7.55

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   23.67

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั,น AMATA 2,562,100 35,356,980.00 6.27

บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 3,191,300 28,562,135.00 5.07

บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 755,500 11,710,250.00 2.08

บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 8,619,300 22,754,952.00 4.04

บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั,น TTCL 1,029,231 34,993,854.00 6.21

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   6.76

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,360,800 38,102,400.00 6.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

9



หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้
มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                16.33

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 1,937,600 81,379,200.00 14.44

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 673,913 10,647,825.40 1.89

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               2.24

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 888,925 5,377,996.25 0.95

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 61,700 7,249,750.00 1.29

หมวดสื,อและสิ,งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       13.60

บมจ. อาร์เอส RS 2,972,000 21,101,200.00 3.74

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 5,667,178 55,538,344.40 9.86

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      3.74

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 131,600 20,858,600.00 3.70

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 14,300 243,100.00 0.04

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื,อสาร                                                                                                                                                                          21.10

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั,นส์ INTUCH 1,017,300 68,922,075.00 12.23

บมจ. ไทยคม THCOM 1,234,500 49,997,250.00 8.87

รวมเงินลงทุน 563,470,609.82 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                  1.25

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เมื,อทวงถาม 6,300,000.00 6,300,000.00 1.16

บมจ.ธ.ยโูอบี 2.500000 เมื,อทวงถาม 507,489.29 507,489.29 0.09

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                         

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดอาหารและเครื,องดื,ม                                                                                                                                                                                     2.76

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 443,100 14,954,625.00 2.76

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  11.00

บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา BAY 677,300 22,012,250.00 4.07

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 82,000 15,867,000.00 2.93

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 574,000 21,668,500.00 4.00

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  7.94

บมจ. พทีีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 614,300 43,001,000.00 7.94

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   4.22

บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 1,656,900 16,154,775.00 2.98

บมจ.แอล.พ.ีเอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 375,100 6,714,290.00 1.24

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   24.63

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,786,300 56,715,025.00 10.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 426,700.00 33,069,250.00 6.11

บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 166,248 27,264,672.00 5.04

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง RATCH 271,400 16,216,150.00 3.00

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                4.96

บมจ. ซีพ ีออลล์ CPALL 378,600 17,415,600.00 3.22

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 528,400 9,405,520.00 1.74

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               13.45

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 2,796,900 25,311,945.00 4.68

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 418,200 47,465,700.00 8.77

หมวดสื,อและสิ,งพมิพ ์                                                                                                                                                                                       20.65

บมจ.อสมท MCOT 601,400 28,265,800.00 5.22

บมจ. อาร์เอส RS 3,360,600 19,659,510.00 3.63

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 690,851 63,903,717.50 11.80

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื,อสาร                                                                                                                                                                          9.15

บมจ.ซีเอส ลอ็กซอินโฟ CSL 596,600 5,846,680.00 1.08

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั,นส์ INTUCH 633,500 43,711,500.00 8.07

รวมเงนิลงทุน 541,430,998.79 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งินปันผล 18,598,728.44 15,985,520.30

รายไดด้อกเบี-ย 166,378.79 374,847.54

รายไดอื้7น 902.88 0.00

รายได้ทั�งสิ�น 18,766,010.11 16,360,367.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 6,682,416.17 4,934,756.54

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 4 417,651.01 308,422.37

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 7,170,067.18 5,313,178.91

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 11,595,942.93 11,047,188.93

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ-นทั-งสิ-น 100,899,367.92 54,414,331.10

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น (89,002,991.47) 68,056,471.15

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น 11,896,376.45 122,470,802.25

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 23,492,319.38 133,517,991.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม 2556

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2
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(หน่วย : บาท) 

2556 2555

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

          รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 11,595,942.93 11,047,188.93

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ-นจากการลงทุน 100,899,367.92 54,414,331.10

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (89,002,991.47) 68,056,471.15

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 23,492,319.38 133,517,991.18

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที7จาํหน่ายในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน 

8,148.4150 หน่วย และ 2,537.0666 หน่วย ตามลาํดบั 81,484.15 25,370.67

          หกั  หน่วยลงทุนที7รับซื-อคืนในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน 

12,136.2000 หน่วย และ 3,913.0808 หน่วย ตามลาํดบั (121,362.00) (39,130.81)

          หกั  การเปลี7ยนแปลงที7ลดลงของบญัชีปรับสมดุล (184,717.60) (48,309.74)

การลดลงสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (224,595.45) (62,069.88)

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 23,267,723.93 133,455,921.30

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 540,291,211.83 406,835,290.53

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 563,558,935.76 540,291,211.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

งบแสดงการเปลี7ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

สาํหรับปี  สิ-นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม 2556
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(หน่วย : บาท) 

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 23,492,319.38 133,517,991.18

        ปรับกระทบการเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (663,506,326.37) (742,844,819.66)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 653,363,091.79 730,989,541.99

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลกูหนี-จากดอกเบี-ย 132,870.59 (112,626.60)

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลกูหนี-จากเงินปันผล (605,360.00) 0.00

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี-จากการซื-อเงินลงทุน (611,417.76) 1,687,248.56

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี- สินอื7น 81,832.48 112,667.52

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7เกิดขึ-นจากการลงทุน (100,899,367.92) (54,414,331.10)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน    89,002,991.47 (68,056,471.15)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 450,633.66 879,200.74

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

การขายหน่วยลงทุน 471,364.62 110,000.00

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (695,960.07) (172,069.88)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (224,595.45) (62,069.88)

เงนิสดเพิ#มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 226,038.21 817,130.86

เงนิสด  :

ณ  วนัต้นปี 944,301.39 127,170.53

ณ  วนัสิ�นปี 1,170,339.60 944,301.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม 2556

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2
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(หน่วย:บาท)

2556 2555 2554 2553 2552 2551

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 51.0115 38.4062 38.4116 28.6863 21.1400 32.9755

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 0.8466 1.0939 7.3687 0.7536 0.5668 0.7762

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน 7.3668 5.3882 35.9446 6.6088 0.3323 (6.5858)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน (6.4982) 6.7390 (43.7057) 3.0260 6.6403 (6.0337)

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น 1.7152 13.2211 (0.3924) 10.3884 7.5394 (11.8433)

บวก(หกั)   ส่วนเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.5016 (0.6158) 0.3870 (0.6631) 0.0069 0.0078

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 53.2283 51.0115 38.4062 38.4116 28.6863 21.1400

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 3.76 28.97 (0.12) 29.63 31.40 (41.81)

อตัราส่วนการเงนิที�สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเตมิที�สําคญั 

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 563,558,935.76 540,291,211.83 406,835,290.53 465,047,493.45 346,954,222.67 255,510,475.15

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายทั2งสิ2นตอ่มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี/ยระหวา่งปี  (%) 1.15 1.15 1.16 1.15 1.16 1.16

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนตอ่มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี/ยระหวา่งปี  (%) 1.86 3.55 3.37 3.30 3.52 3.90

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นและยงัไม่เกิดขึ2น

          จากการลงทุนตอ่มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ย

                ระหวา่งปี  (%) 1.91 26.58 (2.34) 27.48 29.04 (44.56)

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนกัของการซื2อขาย

          เงินลงทุนระหวา่งปีตอ่มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ย

                ระหวา่งปี  (%) 160.82 212.17 136.79 213.34 182.85 255.90

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี  (บาท) 624,045,249.40 460,811,148.48 406,545,958.38 397,102,696.36 290,658,232.39 342,120,573.29

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

สาํหรับปี 2553 บริษทัจดัการไดมี้การปรับเปลี/ยนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงานตอ่หน่วย เพื/อใหก้ารแสดงขอ้มูลสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิ/งขึ2น

โดยการปรับเปลี/ยนวิธีการดงักล่าวไม่ไดมี้การปรับยอ้นหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี2

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี  สิ2นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2
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กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี  สิ!นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี2 

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2  ("กองทุน")  เป็นกองทุนเปิดผสมแบบไม่กาํหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร

แห่งทุนและรับซื!อคืนหน่วยลงทุน  กองทุนได้จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. เมื"อวนัที"        

29 มกราคม 2546 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,000  ลา้นบาท  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

งบการเงินนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ!น

ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที"กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 106 เรื"อง การบญัชีสาํหรับกิจการที"ดาํเนิน

ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีที"สาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปนี!   

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนที"เนน้การลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งทุน 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบี!ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายได ้ณ วนัที"มีสิทธิไดรั้บ 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที"จาํหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที"กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื!อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั!งสิ!นที"กองทุนจ่าย

เพื"อใหไ้ดม้าซึ" งเงินลงทุนนั!น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที"ตราไวซึ้" งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที"มีตลาดซื!อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม  โดยใชร้าคาซื!อขายครั! งล่าสุดของวนัที"วดัค่าเงินลงทุน  ในกรณีที"ไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื"อ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซึ" งประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัที"มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉลี"ยที"ไดม้าในวนัล่าสุด 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน  ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นใน

งบกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที"จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี"ยถ่วงนํ!าหนกั 

2.5 เครื)องมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายที"จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที"เป็นตราสารอนุพนัธ์

เพื"อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

2.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ"งของราคาขายหรือราคารับซื!อคืนของหน่วยลงทุนซึ" งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมที"ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร  ณ  วนัที"เกิดรายการ  ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.7 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที"รับรองทั"วไป  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ

และตั!งขอ้สมมติฐานบางประการซึ"งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที"แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ" งผลที"เกิดขึ!นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที"ประมาณไว ้

อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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3. กาํไรสะสม  

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 81,592,241.95 70,545,053.02 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที"เกิดขึ!นจากการลงทุนสะสม 266,426,949.10 212,012,618.00 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ!นจริงจากการลงทุนสะสม 114,296,375.46 46,239,904.31 
กาํไรสะสมตน้ปี 462,315,566.51 328,797,575.33 
การ เพิ"มขึ! น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดํา เ นินงาน 
       ในระหวา่งปี 23,492,319.38 133,517,991.18 
กาํไรสะสมสิ!นปี 485,807,885.89 462,315,566.51 

4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนมี์รายละเอียด ดงันี!  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.0000 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0625 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ 

ทุกวนัที"มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื"น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นตน้ จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที"จ่ายจริง 

5. ข้อมูลอื)นที)เกี)ยวข้อง 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี!   

ธนาคาร อตัราดอกเบี!ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2556 2555 2556 2555 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.500 0.625 1,170,339.60 944,301.39 
 
 

19



 
 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี  กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที"สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ" งมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ  และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื"นที"บริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั  รายการที"สาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี  สิ!นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี!   

   (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 นโยบายการกาํหนด

ราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,682,416.17 4,934,756.54 ตามเกณฑที์"ระบุไวใ้น

หนงัสือชี!ชวน 

กองทุนอื"น ที"บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั    

ซื!อเงินลงทุนในตราสารทุน 400,202.82 0.00 ราคาตลาด 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)    

      ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซื!อเงินลงทุนในตราสารทุน 0.00 49,148,773.11 ตามอตัราที"เสนอซื!อโดย

บริษัทค้า หลักทรั พย์ /

ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน 22,324,969.21 26,197,542.31 ตามอตัราที"เสนอซื!อโดย

บริษัทค้า หลักทรั พย์ /

ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซื!อขายหลกัทรัพย ์ 201,330.89 281,829.63 อตัราตลาด 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  กองทุนมียอดคงเหลือที"มีสาระสาํคญักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัดงันี!  

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 551,461.64 476,632.95 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)   

เงินลงทุนในหุน้สามญั 0.00 22,012,250.00 
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7. ข้อมูลเกี)ยวกบัการซื7อขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 กองทุนไดซื้!อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและ 

เงินลงทุนในตัOวสัญญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน  1,003,575,149.08 บาท  และ  977,702,555.45 บาท ตามลาํดบั คิดเป็น

อตัราร้อยละ 160.82 และ 212.17 ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี"ยระหวา่งปี 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื)องมอืทางการเงนิ 

กองทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุนที"ออกโดยบริษทัที"มีฐานะทางการเงินที"มั"นคง และลงทุนบางส่วนใน

เงินฝาก โดยบริษทัจดัการจะเป็นผูก้าํหนดกลยุทธ์การลงทุนที"เหมาะสมกบัวฏัจกัรของธุรกิจ และการคาดการณ์

แนวโนม้อตัราดอกเบี! ย โดยลกัษณะของการลงทุนนี! มีปัจจยัต่าง ๆ ที"มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน

และนโยบายในการบริหารความเสี"ยงดงันี!  

8.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื"องจากสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั!นถึงปานกลาง อีกทั!ง

สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นตราสารทุนที"แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที"ซื!อขายกนัในตลาด ดงันั!น

กองทุนเชื"อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก

มลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

8.2 ความเสี)ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  

ความเสี"ยงนี! เกิดขึ!นจากการที"กองทุนไม่สามารถขายตราสารทุนไดใ้นราคาที"เหมาะสม หรือใน

ระดับราคาตลาดเพื"อที"จะลดความเสี" ยงนี! กองทุนได้จัดสัดส่วนเงินลงทุนให้มีสภาพคล่องในระดับที"

เหมาะสม ซึ"งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. 

8.3 ความเสี)ยงด้านอตัราแลกเปลี)ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี! สินทางการเงินที"เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั!นจึงไม่มีความเสี"ยงจาก

อตัราแลกเปลี"ยน 

8.4 ความเสี)ยงด้านสภาวะตลาด 

กองทุนอาจมีความเสี"ยงดา้นสภาวะตลาด เนื"องจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ" งผลตอบแทนของเงิน

ลงทุนดงักล่าวไม่แน่นอนขึ!นอยู่กบัปัจจยัทั!งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั!งภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง สถานการณ์ตลาดทุน ความสามารถในการทาํกาํไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที"

ลงทุน 

9. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี! ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื"อวนัที" 20 กุมภาพนัธ์ 

2557 
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กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี2
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 564,702,492.14 100.19

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 12,627,746.25 2.25
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 21,101,700.00 3.75
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร 118,919,325.00 21.11
             ธนาคาร 23,431,450.00 4.16
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 42,541,500.00 7.54
             พลงังานและสาธารณูปโภค 38,102,400.00 6.76
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 133,378,171.00 23.66
             พาณิชย์ 92,027,025.40 16.32
             สื-อและสิ-งพิมพ์ 76,639,544.40 13.59
     เงินฝากธนาคาร 5,933,630.09 1.05
อื1นๆ (1,143,556.38) (0.19)

     ลูกหนี: 605,360.00 0.10
     เจา้หนี: (1,092,988.42) (0.19)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (655,927.96) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  563,558,935.76 100.00
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 6,682.42 1.0000

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 417.65 0.0625

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0105

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 7,170.07 1.0730

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื8นใด ตามที8ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Oอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Oนจากการซื Oอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

ตั *งแต่วันที�  1  มกราคม  2556   ถงึวันที�  31  ธันวาคม  2556

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2 / Krungsri Tuntawee Fund 2

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

201,330.89บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 13.24

184,041.41บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 12.10

133,341.32บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 8.77

133,227.07บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 8.76

122,126.08บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 8.03

103,522.49บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 6.81

95,363.42บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 6.27

91,260.01บจ. หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 6.00

82,406.26บจ.หลกัทรัพย์ซิตี U คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 5.42

68,563.53บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 4.51

305,462.02อื\น ๆ/ Other 20.09

1,520,644.50รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 27 ธันวาคม 2556 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ปี 

ย้อนหลัง
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(29 มกราคม 2546) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 56.7311 59.2820 51.0161 38.4128 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีทนุทวี 2 -6.16% -10.20% +4.35% +38.59% +432.35% 

ตวัชี ,วดั (Benchmark)    * -10.44% -8.90% -1.84% +6.30% +12.11% 
 

หมายเหต ุ: * ค่าเฉลี8ยระหว่าง (ดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) กับ (ค่าเฉลี8ยระหว่างอตัราดอกเบี ,ยเงินฝากเฉลี8ยประเภท
บคุคลธรรมดาระยะเวลา 1 ปี ของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และผลตอบแทนดชันี
พนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย) 

  
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี , ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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รายงานสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียง

ลาํดบัที	 ชื	อบริษทั จาํนวนครั� งที	เชิญ จาํนวนครั� งที	ลงมติตามวาระการประชุม***
ประชุม (ครั� ง)*

จาํนวนครั� งที	เขา้
ร่วมประชุม (ครั� ง)** เห็นดว้ย คดัคา้น งดออกเสียง

         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2 ไดส่้งตวัแทนซึ	งเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2556 ซึ	 งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และกองทุนถือ
ครองหุน้สามญัของ 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. อาร์เอส                                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
5 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                                                                                                                                                  1 1 9 - 1
6 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 11 - 1
7 บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั	นส์                                                                                                                                                                                  1 1 17 - 1
8 บมจ.ซีเอส ลอ็กซอินโฟ                                                                                                                                                                                    1 1 11 - 1
9 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 9 - 1

10 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 12 - 1
11 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 9 - 1
12 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง                                                                                                                                                                            1 1 10 - 1
13 บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                                                                                                                                                                                  1 1 7 - 1
14 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    2 2 12 - 2
15 บมจ.สยามแมค็โคร                                                                                                                                                                                         1 1 3 - 1
16 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั	น                                                                                                                                                                                   1 1 7 - 1
17 บมจ.อสมท                                                                                                                                                                                                1 1 8 - 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 มกราคม 2556  ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2556) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทว ี2 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

2. 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�กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2  ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission) 

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

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 ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีQคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตีQ  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 
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(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 
ตราสารทุน  ตราสารหนี=  
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 1. นายศิระ  คล่องวชิา 
2. นายวพุิธ   เอืQออานนัท ์ 2. นางสาวพรทิพา   หนึ�งนํQ าใจ 
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 3. นายฑิฆมัพร  วชิยัธรรมธร 
4. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์ 4. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 
5. นายสาธิต  บวัชู 5. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
 

(4) ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั=งหมด (ข้อมูล ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2:  มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ�ง จาํนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.55 
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