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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้ นไดนามิคปันผล 
(KFDNM-D) ตั 1งแตว่นัที3 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที3 30 เมษายน 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วันที3 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 122.47 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 9.5194 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 3.71 น้อยกว่าดชันีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที3เพิ3มขึ 1นร้อยละ 7.90 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผา่นมา 

ในช่วง 12 เดือนที3ผา่นมา ตั 1งแตว่นัที3 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที3 30 เมษายน 2558 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ทยอย
ปรับตวัเพิ3มขึ 1นจาก 1,414.94 จดุ ณ สิ 1นเดือนเมษายน 2557 และทดสอบระดบัสงูสดุที3 1,603.89 จดุ ณ ช่วงต้นเดือนธนัวาคม 2557 
จากสถานการณ์ความวุน่วายทางการเมืองภายในประเทศได้คลี3คลายไปในทิศทางที3ดีขึ 1น โดยผู้บญัชาการทหารบกประกาศควบคมุ
อํานาจการปกครองในวนัที3 22 พฤษภาคม 2557 เพื3อดแูลประเทศให้กลบัคืนสูค่วามสงบ  

นอกจากนั 1น นกัลงทุนมีมุมมองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ 1น โดยคสช. ประกาศชัดเจนว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เดินหน้าลงทนุในโครงสร้างพื 1นฐาน ดชันีความเชื3อมั3นผู้บริโภคเพิ3มขึ 1นเป็นครั 1งแรกในรอบ 14 เดือนในเดือนพฤษภาคม สู ่70.7 จาก 
67.8 ในเดือนเมษายน ในขณะที3 ผู้วา่การ ธปท. มีความเห็นวา่ เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้มดีขึ 1น โดยระบวุา่ตวับง่ชี 1ทาง
เศรษฐกิจของเดือนเมษายนและพฤษภาคมมีเสถียรภาพ ความเชื3อมั3นของผู้บริโภคปรับตวัดีขึ 1น และการใช้จ่ายทางการคลงักลบัเข้าสู่
ภาวะปกติ 

ทางด้านต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติยุติมาตรการซื 1อพนัธบตัร โดยเฟดระบวุ่า เศรษฐกิจกําลงัขยายตวัในระดบั
ปานกลาง ตลาดแรงงานปรับตวัดีขึ 1น และการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตวัในระดบัปานกลาง ในขณะที3ภาคที3อยู่อาศยัยงัคงฟื1น
ตวัอยา่งช้าๆ  ทั 1งนี 1 เฟดยงัคงอตัราดอกเบี 1ยไว้ที3ร้อยละ 0 – 0.25 ตอ่ไปเป็นเวลานานระยะหนึ3ง ซึ3งขึ 1นอยูก่บัข้อมลูในอนาคต ในขณะที3
ธนาคารกลางญี3ปุ่ นได้สร้างความประหลาดใจ โดยการประกาศขยายฐานเงินจากปีละ 60 – 70 ล้านล้านเยน สู ่80 ล้านล้านเยนตอ่ปี
เพื3อกระตุ้นเศรษฐกิจ   

อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัตํ3าสดุที3 1,375.99 จุด ณ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2557 
ก่อนปิดตลาดที3 1,505.94 จดุ ณ สิ 1นเดือนมีนาคม 2558 โดยนกัลงทนุมีความกงัวลเกี3ยวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก หลงัราคา
นํ 1ามนัได้ปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยสาํนกังานพลงังานสากลปรับลดคาดการณ์อปุสงค์ในตลาดโลกลงสาํหรับช่วงที3เหลือของ
ปีนี 1 และกลุม่โอเปกปฏิเสธที3จะลดปริมาณการผลติลง ในภาวะนํ 1ามนัล้นตลาด   

ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนี 1ลงสูข่ยายตวัร้อยละ 3.0 จาก
คาดการณ์เดิมที3ร้อยละ 3.4 นอกจากนั 1น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรับลดคาดการณ์อตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกในปีนี 1ลงสูร้่อยละ 3.5 จากคาดการณ์เดิมที3ร้อยละ 3.8 ในขณะที3ธนาคารกลางยโุรปประกาศมาตรการ QE มลูค่ารวม 
1.1 ล้านล้านยโูร (1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)   

สภาพฒัน์รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2557 ขยายตวั 2.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และโต 1.7% จากไตรมาส 3/2557  
สําหรับทั 1งปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตวั 0.7%  ทั 1งนี 1 การเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2557 ได้แรงหนนุจากการบริโภคและ
การลงทนุภาคเอกชน การสง่ออก และการใช้จ่ายภาครัฐ     

รัฐบาลยกเลิกกฏอยัการศึก และนํามาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนญูชั3วคราวมาใช้แทน ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเต็มทั 1งในด้าน
บริหาร นิติบญัญตัิ และตลุาการ      
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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5:2 ให้ปรับลดอตัราดอกเบี 1ยนโยบายลง 0.25% สู ่1.50% โดยแถลงการณ์ของ กนง. 
ระบวุา่ เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื1นตวัในอตัราที3ตํ3ากวา่ที3คาด เนื3องจากการสง่ออกและการบริโภคภาคเอกชนออ่นแอ ในขณะที3แรงกดดนั 
เงินเฟ้อลดลง คณะกรรมการสว่นใหญ่จึงเห็นวา่นโยบายการเงินควรผอ่นคลายมากขึ 1น เพื3อสนบัสนนุการฟื1นตวัของเศรษฐกิจ 
 

ธนาคารกลางจีนประกาศลดอตัราการกนัสาํรองขั 1นตํ3า (RRR) ของทกุธนาคารลง 1% สง่ผลให้อตัราการกนัสาํรองขั 1นตํ3าของธนาคาร
ขนาดใหญ่ลดลงสู ่18.5% เพื3อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ3งตลาดคาดว่าการลดการกนัสํารองขั 1นตํ3าครั 1งนี 1จะสง่ผลให้มีสภาพคลอ่งในตลาด
เพิ3มขึ 1นราว 1.25 – 1.5 ล้านล้านหยวน 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสั 1น อยา่งไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯยงัคงมีมมุมองเชิงบวก
ตอ่การลงทนุในตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที3มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื3อง 
และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นที3นา่สนใจตอ่นกัลงทนุเมื3อเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อื3นๆ ในภมูิภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที3จะลงทนุรายตวั จากข้อมลูที3ได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั 1งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสมํ3าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื3อว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทุนจะเป็นสิ3งที3สง่เสริมให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที3ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัทีA 30 เมษายน 2558 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคปันผล ซึAงประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด
เงินลงทุน ณ วนัทีA 30 เมษายน 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลีAยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูล
ทางการเงินทีAสาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีAสาํคญัและหมายเหตุเรืAองอืAนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามทีAควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกีAยวกบัการควบคุมภายในทีAผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืAอให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีAปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีAขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึA งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพืAอให้ไดค้วามเชืAอมัAนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลทีAขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพืAอใหไ้ดม้าซึAงหลกัฐานการสอบบญัชีเกีAยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วธีิการตรวจสอบทีAเลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึAงรวมถึงการประเมินความเสีAยงจากการแสดงขอ้มูลทีAขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสีAยงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีAเกีAยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีAควรของกองทุน เพืAอออกแบบ
วธีิการตรวจสอบทีAเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืAอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีAผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีAจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชืAอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีAขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืAอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 120,162,617.33 บาท
ในปี 2558 และ 135,437,610.34 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8 119,841,079.49    144,933,240.23    

เงินฝากธนาคาร 6 1,233,736.44         1,402,541.49         
ลูกหนี-

จากเงินปันผลและดอกเบี-ย 1,083,715.64         1,202,848.27         
จากการขายเงินลงทุน 1,118,660.40         -                         
จากการขายหน่วยลงทุน 300,000.00            1,007,000.00         

รวมสินทรัพย์ 123,577,191.97    148,545,629.99    
หนี- สิน

เจา้หนี-
จากการซื-อเงินลงทุน 431,044.56            4,132,032.14         
จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 393,924.56            150,939.69            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 277,144.17            292,436.57            
หนี- สินอื9น 7,197.03                7,121.23                

รวมหนี- สิน 1,109,310.32         4,582,529.63
สินทรัพยสุ์ทธิ 122,467,881.65    143,963,100.36

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนที9ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 128,649,957.77    133,876,905.34
กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บญัชีปรับสมดุล (1,685,318.11) (392,148.19)
กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 4 (4,496,758.01) 10,478,343.21
สินทรัพยสุ์ทธิ 122,467,881.65 143,963,100.36

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.5194                   10.7533                 
จาํนวนหน่วยลงทุนที9จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 12,864,995.7771  13,387,690.5343  

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล

งบดุล

ณ วนัที� 30 เมษายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ9งของงบการเงินนี-
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย ์                                 

บมจ. ธนาคารยโูอบี 1.25 เมื/อทวงถาม 2,519,339.75     2,519,339.75       2.10             
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                    
หมวดอาหารและเครื/องดื/ม

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 216,000             4,816,800.00       4.02             
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  
บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 45,900               8,491,500.00       7.09             
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน KKP 95,600               3,537,200.00       2.95             
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 199,800             6,793,200.00       5.67             

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           

บมจ.ปนูซิเมนตไ์ทย SCC 15,500               8,339,000.00       6.96             
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั/น AMATA 272,900             4,884,910.00       4.08             
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 645,670             4,745,674.50       3.96             
บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 1,795,966          5,567,494.60       4.65             

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 376,470             12,047,040.00     10.05           

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 155,900             5,534,450.00       4.62             
บมจ.ปตท PTT 19,000               6,764,000.00       5.64             
บมจ.ไทยออยล์ TOP 78,100               4,568,850.00       3.81             

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 เมษายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที� 30 เมษายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 266,300             11,184,600.00     9.33             
หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 656,750             5,385,350.00       4.49             
หมวดสื/อและสิ/งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       

บมจ. ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 442,716             2,009,930.64       1.68             
บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 114,420             4,405,170.00       3.68             

หมวดการท่องเที/ยวและสันทนาการ                                                                                                                                                                               
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 113,900             3,815,650.00       3.18             

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      
บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 78,400               1,223,040.00       1.02             

บมจ.พรีเชียส ชิพปิ� ง PSL 202,300             2,751,280.00       2.30             

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร                                                                                                                                                                          

บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 135,800             10,456,600.00     8.72             

รวมเงินลงทุนทั$งสิ$น (ราคาทุน 120,162,617.33 บาท) 119,841,079.49   100.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย ์                                 

บมจ. ธนาคารยโูอบี 1.80 เมื/อทวงถาม 10,275,858.73  10,275,858.73   7.09          
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                    
หมวดธุรกิจการเกษตร 

บมจ. จีเอฟพีที GFPT 346,200            4,881,420.00     3.37          
หมวดอาหารและเครื/องดื/ม

บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 177,600            4,795,200.00     3.31          
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 61,500              11,592,750.00   8.00          
บมจ. ทุนธนชาต TCAP 231,100            8,030,725.00     5.54          

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั/น AMATA 194,500            3,053,650.00     2.11          
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ AP 704,900            4,017,930.00     2.77          
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 85,800              1,921,920.00     1.33          
บมจ. ควอลิตี� เฮาส์ QH 1,892,300         6,168,898.00     4.26          

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง
บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั/น TTCL 418,970            15,920,860.00   10.98        

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   

บมจ. โกลว ์พลงังาน GLOW 69,400              5,395,850.00     3.72          
บมจ. ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 64,112              10,225,864.00   7.06          

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 เมษายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 30 เมษายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                

บมจ. ซีพี ออลล ์ CPALL 381,500            16,023,000.00   11.05        
หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 593,350            4,361,122.50     3.01          
หมวดสื/อและสิ/งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       

บมจ. ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 546,208            6,281,392.00     4.33          
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      

บมจ. พรีเชียส ชิพปิ� ง PSL 340,600            9,366,500.00     6.46          

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร                                                                                                                                                                          

บมจ. อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 225,200            17,565,600.00   12.12        

บมจ.โทเทิ/ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั/น DTAC 40,600              5,054,700.00     3.49          

รวมเงนิลงทุนทั$งสิ$น (ราคาทุน 135,437,610.34 บาท) 144,933,240.23 100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 3,825,399.88          4,545,699.70         

รายไดด้อกเบี%ย 52,134.51               41,765.07              

รวมรายได้ 3,877,534.39          4,587,464.77         

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 2,596,058.68          2,437,074.84         

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 51,351.55               50,562.40              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 213,964.51             210,676.34            

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 46,200.00               45,900.00              

รวมค่าใชจ่้าย 2,907,574.74          2,744,213.58         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 969,959.65             1,843,251.19         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ%นจากเงินลงทุน 5,164,519.64          6,525,803.39

รายการขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ%นจากเงินลงทุน (9,817,167.73)        (20,320,380.26)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที8เกิดขึ%นและที8ยงัไม่เกิดขึ%น (4,652,648.09)        (13,794,576.87)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (3,682,688.44) (11,951,325.68)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล

งบกาํไรขาดทุน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี%                
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2558 2557

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 969,959.65             1,843,251.19

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ%นจากเงินลงทุน 5,164,519.64          6,525,803.39

รายการขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ%นจากเงินลงทุน (9,817,167.73) (20,320,380.26)

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (3,682,688.44) (11,951,325.68)

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 9) (11,292,412.78) (10,303,754.75)

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 

มูลค่าหน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 33,109,399.60        59,923,828.39       

มูลค่าหน่วยลงทุนที8รับซื%อคืนในระหวา่งปี (39,629,517.09) (64,777,930.14)

การลดลงสุทธิของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (6,520,117.49) (4,854,101.75)

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (21,495,218.71) (27,109,182.18)

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 143,963,100.36      171,072,282.54

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 122,467,881.65 143,963,100.36

การเปลี8ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน 

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 13,387,690.5343    13,821,130.4700   

บวก หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 3,288,981.5724      5,635,459.9915     

หกั หน่วยลงทุนที8รับซื%อคืนในระหวา่งปี (3,811,676.3296)    (6,068,899.9272)    

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 12,864,995.7771    13,387,690.5343   

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

บาท

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี%                
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2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (3,682,688.44) (11,951,325.68)

ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื%อเงินลงทุน (116,029,212.05) (86,417,198.15)

การขายเงินลงทุน 136,468,724.70 97,744,968.97

การ(เพิ8มขึ%น)ลดลงในลูกหนี%จากเงินปันผลและดอกเบี%ย 119,132.63 (597,396.19)

การเพิ8มขึ%นในลูกหนี%จากการขายเงินลงทุน (1,118,660.40) -                         

การลดลงในลูกหนี%จากการขายหน่วยลงทุน 707,000.00 8,990,864.35
การลดลงในเจา้หนี%จากการซื%อเงินลงทุน (3,700,987.58) (4,710,887.68)
การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในเจา้หนี%จากการรับซื%อคืนหน่วยลงทุน 242,984.87 (1,588,201.61)
การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (15,292.40)              (23,768.53)             

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในหนี% สินอื8น 75.80                      (49.77)                    

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ%นจากเงินลงทุน (5,164,519.64) (6,525,803.39)

รายการขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ%นจากเงินลงทุน 9,817,167.73 20,320,380.26

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,643,725.22 15,241,582.58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 33,109,399.60        59,923,828.39       

การรับซื%อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (39,629,517.09)      (64,777,930.14)

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (11,292,412.78)      (10,303,754.75)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (17,812,530.27)      (15,157,856.50)

เงินฝากธนาคารเพิ8มขึ%น(ลดลง)สุทธิ (168,805.05) 83,726.08

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 1,402,541.49 1,318,815.41         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 1,233,736.44 1,402,541.49

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี%                
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2558

2558 2557 2556 2555 2554 2553
ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.7533         12.3775        11.4785      11.2422       9.3350      6.3075      
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน *

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.0115           0.1286          0.1080        0.1503 0.2220      0.1184      
รายการกาํไรสุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 0.0614           0.4553          0.7632        1.2691 1.7458 2.0072
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (0.1167) (1.4177) 1.1859        0.0189 1.6554 0.7916

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั3งสิ3น (0.0438) (0.8338) 2.0571 1.4383 3.6232 2.9172
บวก(หกั)  ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล * (0.3301) (0.0404) 0.1719 0.2580 0.2840 0.1103
หกั  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (0.8600) (0.7500) (1.3300) (1.4600) (2.0000) -            
มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 9.5194           10.7533        12.3775      11.4785       11.2422    9.3350      

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) (2.88) (9.50) 22.39 14.24 40.16 37.37

อตัราส่วนการเงินที1สาํคญัและขอ้มลูประกอบเพิ1มเติมที1สาํคญั
มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 122,467.88    143,963.10   171,072.28 114,500.26  94,801.26 50,600.11 
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ย

ระหวา่งปี (%) 2.27               2.18              2.10            2.01 2.01 2.17
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 3.03               3.65              3.27            3.50             4.47          3.68          
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี1ยถ่วงนํ3 าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) ** 141.96           101.23          177.04        182.99         292.11      444.81      

ขอ้มลูเพิ1มเติม
* ขอ้มลูต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน

และการเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุลในงบดุลที1เกิดขึ3นในระหวา่งปี เนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วย
ของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัFวสญัญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือขายเงินลงทุน
อยา่งแทจ้ริงซึ1งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื3อคืน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  30 เมษายน 2558  

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) เมื-อวนัที- 31 มีนาคม 2547 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ 5,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (“บริษทั
จัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นและเงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทุน เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภทรับซื>อคืนหน่วยลงทุนซึ- งไม่กาํหนดระยะเวลาสิ>นสุดของกองทุน โดยมี
วตัถุประสงคที์-จะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี-ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที-กาํหนดในหนงัสือชี>ชวน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ>นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความที-ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื-อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที-รับรองทั-วไป
ของประเทศไทย นอกจากนี> งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ>นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที-กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที- 
106 เรื-อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที-ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที-ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี>  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ-งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ- งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที-มีรอบบัญชีเริ- มในหรือหลังวนัที- 1 มกราคม 2557 
ดงัต่อไปนี>  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื-อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื-อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเ กี- ยวกับบุคคลหรือกิจการ          
ที-เกี-ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที-ถือไวเ้พื-อขาย              
และการดาํเนินงานที-ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ-งจูงใจที-ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 27 การประเมินเนื>อหาสัญญาเช่าที-ทาํขึ>นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 1 การเปลี-ยนแปลงในหนี> สินที-เกิดขึ>นจากการรื>อถอน 
การบูรณะและหนี> สินที-มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื>อถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี
ฉบบัที- 29 เรื-อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที-มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 17 การจ่ายสินทรัพยที์-ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื-อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที-ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที-ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี>  

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ- งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที-มีรอบบัญชีเริ- มในหรือหลังวนัที-  1 มกราคม 2558 
ดงัต่อไปนี>  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื-อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 1 (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี-ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 16 (ปรับปรุง 2557) ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปิดเผยขอ้มูลเกี-ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี-ยวกบับุคคล หรือกิจการที-

เกี-ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื-อออกจากงาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื-อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              
ที-เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี> สิน หนี> สินที-อาจเกิดขึ>น และ
สินทรัพยที์-อาจเกิดขึ>น   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื-อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที-ถือไวเ้พื-อขายและ        

การดาํเนินงานที-ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 11   การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 12   การเปิดเผยขอ้มูลเกี-ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื-น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที-ไม่มีความ

เกี-ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ-งจูงใจที-ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-้การเปลี-ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื>อหาสญัญาเช่าที-ทาํขึ>นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี-ยนเกี-ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี-ยนแปลงในหนี> สินที-เกิดขึ>นจากการรื>อถอน 
การบูรณะ และหนี> สินที-มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื-อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื>อถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที- 29 (ปรับปรุง 2557) เรื-อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที-เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 14  
 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั>นตํ-าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี>  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที- 
19 (ปรับปรุง 2557) เรื-อง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยที์-ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ- งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที- มีรอบบัญชีเริ- มในหรือหลังวนัที-                   
1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี>  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื-อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที- 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที-เริ-มใช ้
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที สําคญั  

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที-ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที-กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื>อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั>งสิ>นที-กองทุนจ่ายเพื-อใหไ้ดม้าซึ-งเงินลงทุนนั>น 

- หลกัทรัพยที์-เป็นตราสารทุนที-มีตลาดซื>อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซื>อขายครั> งล่าสุด
ของวนัที-วดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยที์-เป็นตราสารทุนที-ไม่มีตลาดซื>อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที-ประมาณขึ>นโดยผูจ้ดัการ
กองทุน ซึ-งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

- หลกัทรัพยที์-เป็นตราสารหนี>  แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื>อขายที-
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี>ไทย ณ วนัที-วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที-ยงัไม่เกิดขึ>นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที-วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที-จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี-ยถ่วงนํ> าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที-ประกาศจ่ายและมีสิทธิที-จะไดรั้บ 

ดอกเบี>ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที-แทจ้ริง   

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที-จาํหน่ายเงินลงทุน  

บญัชีส่วนเกินและส่วนตํ-ามูลค่าตราสารหนี>ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี>ยที-แทจ้ริง ซึ- งยอดที-ตดัจาํหน่ายนี> แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบี>ยรับ 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที-รับรองทั-วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั>งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ-งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที-เกี-ยวกบัสินทรัพย ์หนี> สิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเกี-ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี> สินที-อาจเกิดขึ>น ซึ-งผลที-เกิดขึ>นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที-ประมาณไว ้
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4. กาํไรสะสมต้นปี               
 บาท 
 2558  2557 

กาํไรสุทธิที-เกิดขึ>นจากเงินลงทุนสะสม (เริ-มสะสม 31 มี.ค. 47)     982,713.32   2,917,413.49 

กาํไรสุทธิที-ยงัไม่เกิดขึ>นจากเงินลงทุนสะสม (เริ-มสะสม 31 มี.ค. 47)  9,495,629.89   29,816,010.15 

กาํไรสะสมตน้ปี  10,478,343.21   32,733,423.64 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี>  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.9448 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน (เดิม 1.8522 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ถึงวนัที- 28 ตุลาคม 2557)  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.08 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.15625 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

6. เงนิฝากธนาคาร        

  ณ วนัที- 30 เมษายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคาร ประกอบดว้ย  

 บาท  อตัราดอกเบี>ย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      1,233,736.44   1,402,541.49  0.375  0.375 

7. ข้อมูลเกี ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้>อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ>นสุดวนัที- 30 เมษายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัRวสัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวน
เงิน 181.65 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวนเงิน 127.33 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 141.96 (ปี 2557: ร้อยละ 101.23) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี-ยระหวา่งปี 

8. รายการธุรกจิกบักจิการที เกี ยวข้องกนั   

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที-สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื-น ซึ- งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษทัจัดการ และกองทุน รายการที-สําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ>นสุดวนัที- 30 เมษายน 2558 และ 2557             
มีดงัต่อไปนี>  

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    2,596,058.68   2,437,074.84  ตามเกณฑที์-ระบุในหนงัสือชี>ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน       213,964.51   210,676.34  ตามเกณฑที์-ระบุในหนงัสือชี>ชวน 
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 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)      

ค่านายหนา้           9,204.22  2,216.52  ราคาตลาด 

ณ วนัที- 30 เมษายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที-มีสาระสาํคญักบักิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั ดงันี>  

 บาท 

 2558  2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย        208,579.63   221,483.31 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย          16,757.76   18,684.17 

9. เงนิปันผลจ่าย 

ในระหวา่งปีสิ>นสุดวนัที- 30 เมษายน 2558 และ 2557 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานดงันี>    

      (หน่วย : บาท) 

วนัปิดสมุดทะเบียน  สาํหรับรอบระยะเวลา  อตัราหน่วยละ  รวม 

 21 พฤศจิกายน 2557   1 พฤษภาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557  0.26      3,158,054.08  

23 พฤษภาคม 2557  1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557  0.60      8,134,358.70  

13 พฤษภาคม 2556  1 พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2556  0.75  10,303,754.75 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที-จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที-เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื-อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื-องจากสินทรัพยแ์ละหนี> สินทางการเงินของกองทุน ณ วนัที-ในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั>น อีกทั>ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที-แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที-ซื>อขายกนัในตลาด 
ดงันั>นกองทุนเชื-อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี> สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี-ยงดา้นอตัราดอกเบี>ย 

ความเสี-ยงจากอตัราดอกเบี>ยคือโอกาสที-ราคาตราสารหนี>อาจจะเพิ-มขึ>นหรือลดลง เมื-ออตัราดอกเบี>ยในทอ้งตลาดมีการ
เปลี-ยนแปลงโดยทั-วไป หากอตัราดอกเบี>ยในทอ้งตลาดเพิ-มสูงขึ>น ราคาตราสารหนี> จะลดลง และหากอตัราดอกเบี>ยใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี>จะมีราคาเพิ-มสูงขึ>น ยิ-งตราสารหนี> มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี>นั>นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี>ยมากขึ>นเท่านั>น  
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ความเสี-ยงดา้นการใหสิ้นเชื-อ 
กองทุนมีความเสี-ยงที-อาจเกิดจากการที-คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัที-ระบุไวใ้นเครื-องมือทางการเงิน 
เนื-องจากกองทุนมีลูกหนี>  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั>น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี>  

ความเสี-ยงดา้นอตัราแลกเปลี-ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี> สินทางการเงินที-เป็นเงินตราต่างประเทศ  ดงันั>นจึงไม่มีความเสี-ยงจากอตัราแลกเปลี-ยน 

ความเสี-ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี-ยงดา้นตลาดเนื-องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี>   ซึ-งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ>นอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ- งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที-ออกตราสาร ทั>งนี> ขึ>นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผู ้
ออกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ-มขึ>นหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเสี-ยง 

กองทุนบริหารความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ>นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี-ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการที-จะลงทุน 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี>ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื-อวนัที- 8 มิถุนายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 เมษายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 121,097,467.99 98.89

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 3,815,650.00 3.12
             การแพทย์ 5,385,350.00 4.40
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 3,974,320.00 3.25
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 10,456,600.00 8.54
             ธนาคาร 18,821,900.00 15.37
             พลงังานและสาธารณูปโภค 16,867,300.00 13.77
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 27,245,119.10 22.25
             พาณิชย์ 11,184,600.00 9.13
             วสัดุก่อสร้าง 8,339,000.00 6.81
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 6,415,100.64 5.24
             อาหารและเครื�องดื�ม 4,816,800.00 3.93
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AAA 2,540,535.63 2.07
             Rate AA 1,235,192.62 1.01
อื4นๆ 1,370,413.66 1.11

     ลูกหนีI 2,479,723.98 2.02
     เจา้หนีI (834,951.05) (0.68)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (274,359.27) (0.23)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  122,467,881.65 100.00

27



คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล / Krungsri Dynamic Dividend Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 พฤษภาคม 2557 30 เมษายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

40,719.08บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 13.38

37,857.07บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 12.44

30,260.15บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 9.94

24,372.71บมจ.หลกัทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 8.01

21,582.29บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 7.09

21,181.49บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 6.96

20,684.16บจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 6.80

16,635.20บจ.หลกัทรัพย์ซิตี L คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 5.47

16,341.79บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 5.37

16,239.26บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc. 5.34

58,489.00อืTน ๆ/ Other 19.22

304,362.20รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 30 เมษายน 2558 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(31 มีนาคม 2547) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 9.4156 10.3564 10.7533 11.4785 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล +1.10% -5.62% -3.71% +9.25% +150.95% 
ตวัชี /วดั (Benchmark): 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) 

-3.45% -3.62% +7.90% +24.28% +135.86% 

 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี / ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
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 กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคปันผล ไดส่้งตวัแทนซึ	งเป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2557 ซึ	งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และ
กองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        1 1 8 - 1
2 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย                                                                                                                                                                             1 1 14 - 1
3 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 8 - 1
4 บมจ.ควอลิตี� เฮาส์                                                                                                                                                                                       1 1 9 - 1
5 บมจ.จีเอฟพีที                                                                                                                                                                                           1 1 7 - 1
6 บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร                                                                                                                                                                                  2 2 10 - 1
7 บมจ.ทีทีซีแอล                                                                                                                                                                                           1 1 9 - 1
8 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 11 - 1
9 บมจ.โทเทิ	ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั	น                                                                                                                                                                         1 1 9 - 1

10 บมจ.ธ.กรุงเทพ                                                                                                                                                                                           1 1 8 - 1
11 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 8 - 1
12 บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม                                                                                                                                                                         1 1 6 - 1
13 บมจ.พรีเชียส ชิพปิ� ง                                                                                                                                                                                    2 2 11 - -
14 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท                                                                                                                                                                                   1 1 13 - 1
15 บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์                                                                                                                                                                                    1 1 17 - 1
16 บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์                                                                                                                                                                                     2 2 18 - 2

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

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 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที� 30 เมษายน 2558) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคปันผล 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�กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 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. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
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 ์ทรีนิตีQ  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

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 

 

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 เมษายน 2558 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวพุิธ   เอืQออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นายสาธิต บวัชู 
5. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์
 

(4) อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 66.02% 
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