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กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ปี 2558 และ 2557 ราคาทุนรวม 

633,407,388.96 บาท และ 563,119,749.16 บาท ตามลาํดบั) 656,104,806.68 635,196,254.41

เงินฝากธนาคาร 5 352,716.98 2,111,244.15

ลูกหนี-

จากดอกเบี-ย 175,160.95 156,663.52

จากการขายเงินลงทุน 4,235,532.59 4,990,757.89

จากการขายหน่วยลงทุน 420,000.00 449,000.00

รวมสินทรัพย์ 661,288,217.20 642,903,919.97

หนี�สิน

เจา้หนี-

จากการซื-อเงินลงทุน 6,987,879.41 7,939,323.86

จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 1,992,648.70 2,363,612.45

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,353,891.15 1,266,111.51

หนี- สินอื7น 36,569.95 37,529.76

รวมหนี�สิน 10,370,989.21 11,606,577.58
สินทรัพย์สุทธิ   650,917,227.99 631,297,342.39

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน  200  ลา้นหน่วย  มูลค่าที7ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 254,855,394.79 239,133,754.00

บญัชีปรับสมดุล 125,790,400.26 101,778,144.38

กาํไรสะสม 3 270,271,432.94 290,385,444.01
สินทรัพย์สุทธิ 650,917,227.99 631,297,342.39

จาํนวนหน่วยลงทุนที7จาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 25,485,539.4794 23,913,375.4000

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 25.5406 26.3993

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี- เพื7อการเลี-ยงชีพ

งบดุล 

ณ วนัที7 30 มิถุนายน 2558
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                                                2.89         
บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.250000 เมื.อทวงถาม 18,238,505.09    18,238,505.09       2.78         
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.000000 เมื.อทวงถาม 724,462.84         724,462.84            0.11         

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 
หมวดอาหารและเครื.องดื.ม                                                                                                                                                                                     3.64         

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 996,000 23,904,000.00       3.64         
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  6.92         
บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 255,100 45,407,800.00       6.92         

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                   5.16         

บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 1,118,739           33,841,854.75       5.16         
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   15.09       

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั.น AMATA 1,590,200 23,853,000.00       3.64         
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 2,146,900 19,000,065.00       2.90         
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 1,471,000 25,889,600.00       3.95         
บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 11,976,950 30,181,914.00       4.60         

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   15.11       

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,012,600 35,441,000.00       5.40         
บมจ.ปตท PTT 95,200 34,176,800.00       5.21         
บมจ.ไทยออยล์ TOP 536,900 29,529,500.00       4.50         

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                12.10       

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 1,146,900 53,044,125.00       8.08         
บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ROBINS 589,700 26,389,075.00       4.02         

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               6.14         
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 1,941,300 13,686,165.00       2.09         
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 1,350,200 26,598,940.00 4.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ� เพื.อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที. 30 มิถุนายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หมวดสื.อและสิ.งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       5.72         
บมจ.ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 5,349,088 26,745,440.00       4.08         
บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 270,400 10,748,400.00       1.64         

หมวดการท่องเที.ยวและสันทนาการ                                                                                                                                                                               4.54
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 800,000 29,800,000.00 4.54

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      7.37
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 129,300 39,177,900.00       5.97         
บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 636,900 9,171,360.00         1.40         

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื.อสาร                                                                                                                                                                          15.32       

บมจ.โทเทิ.ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั.น DTAC 109,600 9,124,200.00         1.39         
บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 679,900 53,032,200.00       8.08         
บมจ.ไทยคม THCOM 1,097,100 38,398,500.00 5.85

รวมเงินลงทุน 656,104,806.68     100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ� เพื.อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที. 30 มิถุนายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                                                2.25         
บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.750000 เมื-อทวงถาม 12,827,331.90   12,827,331.90      2.02         
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.700000 เมื-อทวงถาม 1,461,007.91     1,461,007.91        0.23         

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 
หมวดอาหารและเครื-องดื-ม                                                                                                                                                                                     3.75         

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 874,900 23,841,025.00      3.75         
กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  6.01         
บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 115,300 22,252,900.00      3.50         
บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 388,100 15,912,100.00      2.51         

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  5.83         

บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 548,600 37,030,500.00      5.83         
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   25.94       
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั-น AMATA 2,320,500 39,216,450.00      6.17         
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 3,241,500 31,928,775.00      5.03         
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 1,095,400 22,236,620.00      3.50         
บมจ.ควอลิตี� เฮาส์ QH 8,671,400 30,696,756.00      4.83         
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั-น TTCL 1,197,939 40,729,926.00      6.41         

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   5.89         

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 1,268,500 37,420,750.00      5.89         
กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                12.45       
บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 1,647,100 79,060,800.00      12.45       

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               2.02         
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 1,554,300 12,822,975.00      2.02         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ� เพื-อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที- 30 มิถุนายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หมวดสื-อและสิ-งพิมพ์ 9.47         
บมจ.อาร์เอส RS 840,300 6,932,475.00        1.09         
บมจ.ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 4,125,344 53,216,937.60      8.38         

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      5.22         
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 143,000 28,385,500.00      4.47         
บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 272,100 4,761,750.00        0.75         

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร                                                                                                                                                                          21.17       

บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 1,101,500 80,684,875.00      12.70       
บมจ.ไทยคม THCOM 1,396,800 53,776,800.00      8.47         

รวมเงินลงทุน 635,196,254.41    100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควตีิ� เพื-อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที- 30 มิถุนายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

13



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งินปันผล 19,217,732.65 17,729,077.51

รายไดด้อกเบี-ย 299,492.13 290,514.63

รายไดอื้7น 408,309.25 466,065.56

รายได้ทั�งสิ�น 19,925,534.03 18,485,657.70

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 13,934,335.47 12,079,734.51

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 261,268.86 226,495.00

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4, 6 1,088,619.94 943,729.27

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 15,284,224.27 13,249,958.78

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,641,309.76 5,235,698.92

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ-นทั-งสิ-น 24,623,766.70 19,487,831.99

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น (49,379,087.53) (19,192,095.88)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น (24,755,320.83) 295,736.11

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (20,114,011.07) 5,531,435.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี- เพื7อการเลี-ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 30 มิถุนายน 2558
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

          รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 4,641,309.76 5,235,698.92

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ-นจากการลงทุน 24,623,766.70 19,487,831.99

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (49,379,087.53) (19,192,095.88)

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (20,114,011.07) 5,531,435.03

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที7จาํหน่ายในระหวา่งปี 2558 และ 2557

                   จาํนวน 4,694,771.2750 หน่วย และ 6,637,416.1972

                            หน่วย ตามลาํดบั 46,947,712.75 66,374,161.97

          หัก   หน่วยลงทุนที7รับซื-อคืนในระหวา่งปี 2558 และ 2557

                   จาํนวน 3,122,607.1956 หน่วย และ 2,680,081.9577

                            หน่วย ตามลาํดบั (31,226,071.96) (26,800,819.58)

          บวก  การเปลี7ยนแปลงที7เพิ7มขึ-นของบญัชีปรับสมดุล 24,012,255.88 59,028,184.90

การเพิ#มขึ�นสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 39,733,896.67 98,601,527.29

การเพิ#มขึ�นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 19,619,885.60 104,132,962.32

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 631,297,342.39 527,164,380.07

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 650,917,227.99 631,297,342.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 30 มิถุนายน 2558

งบแสดงการเปลี7ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี- เพื7อการเลี-ยงชีพ
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (20,114,011.07) 5,531,435.03

        ปรับกระทบการเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ให้เป็นเงินสดสุทธิที7ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (361,371,615.27) (418,387,723.54)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 315,707,742.17 312,654,383.86

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากดอกเบี-ยรับ (18,497.43) (51,596.02)

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน 755,225.30 (3,980,891.96)

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน 29,000.00 (88,709.01)

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี- อื7น 0.00 10,823.94

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากเงินปันผล 0.00 719,203.00

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- จากการซื-อเงินลงทุน (951,444.45) 5,626,957.74

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (370,963.75) 1,419,076.26

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี- สินอื7น 86,819.83 258,463.59

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7เกิดขึ-นจากการลงทุน (24,623,766.70) (19,487,831.99)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน    49,379,087.53 19,192,095.88

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (41,492,423.84) (96,584,313.22)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 121,946,258.07 165,823,818.23

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (82,212,361.40) (67,222,290.94)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 39,733,896.67 98,601,527.29

เงินสดเพิ#มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (1,758,527.17) 2,017,214.07

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 2,111,244.15 94,030.08

ณ  วนัสิ�นปี 352,716.98 2,111,244.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 30 มิถุนายน 2558

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี- เพื7อการเลี-ยงชีพ
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(หน่วย:บาท)

2558 2557 2556 2555 2554 2553

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 26.3993 26.4162 19.1582 17.7564 14.1814 11.2976

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 0.1166 0.0777 0.2020 0.3355 0.1704 0.1431

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน 0.6188 0.2892 4.9483 2.3116 2.4166 1.4135

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน (1.2409) (0.2849) 2.0379 (0.6604) 0.8392 1.1574

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น (0.5055) 0.0821 7.1882 1.9867 3.4262 2.7140

บวก(หกั)  ส่วนเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (0.3532) (0.0990) 0.0698 (0.5849) 0.1488 0.1698

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 25.5406 26.3993 26.4162 19.1582 17.7564 14.1814

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

        สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (3.09) 0.98 30.17 8.12 20.39 22.27

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ 

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 650,917,227.99 631,297,342.39 527,164,380.07 344,852,547.78 340,771,777.89 261,776,661.29

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั2งสิ2นต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

        ถวัเฉลี/ยระหว่างปี (%) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

        ถวัเฉลี/ยระหว่างปี (%) 3.06 3.28 3.20 3.72 3.37 3.52

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)ที/เกิดขึ2นและที/ยงัไม่เกิดขึ2น

        จากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี (%) (3.80) 0.05 29.33 6.75 19.38 21.09

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนกัของการซื2อขายเงินลงทุน 

        ระหว่างปีต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี (%) 73.52 88.76 249.69 131.21 118.20 218.75

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี (บาท) 650,989,546.37 563,424,300.56 443,474,852.90 346,817,851.96 321,973,127.43 230,036,176.53

ขอ้มลูเพิ/มเติม

          สาํหรับปี 2554 บริษทัจดัการไดมี้การปรับเปลี/ยนวิธีการคาํนวณขอ้มลูผลการดาํเนินงานต่อหน่วย  เพื/อใหก้ารแสดงขอ้มลูสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิ/งขึ2น

          โดยการปรับเปลี/ยนวิธีการดงักล่าวไม่ไดมี้การปรับยอ้นหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี2 เพื/อการเลี2ยงชีพ

ขอ้มลูและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี สิ2นสุดวนัที/ 30 มิถุนายน 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 
 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี&เพื)อการเลี&ยงชีพ 

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื�อการเลี�ยงชีพที�ไม่
กาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. เมื�อวนัที� 12 
กรกฎาคม 2549 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน
หน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และจดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการ
ที�ดาํเนินธุรกิจ เฉพาะดา้นการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปนี�   

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเฉลี�ยในรอบ
ปีบญัชี ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที�เหลือจะลงทุนในเงิน
ฝาก หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทุนได ้

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบี�ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายได ้ณ วนัที�มีสิทธิไดรั้บ 
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน 
ส่วนเกินหรือส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหน้าตัMวของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายไดด้ว้ยวิธีอตัรา

ดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ตามระยะเวลาที�เหลือของเงินลงทุน 
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 

เงินลงทุนในตัMวสัญญาใชเ้งิน ตัMวแลกเงินและบตัรเงินฝากที�ไม่สามารถโอนเปลี�ยนมือไดป้ระเภทมี

ดอกเบี�ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบี�ยคา้งรับและประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่ายซึ� งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

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 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ� งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงไวใ้นงบการเงินและการ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ� งผลที� เกิดขึ� นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที�

ประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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3. กาํไรสะสม  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 28,903,466.61 23,667,767.69 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม 189,405,472.15 169,917,640.16 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของการลงทุนสะสม 72,076,505.25 91,268,601.13 

กาํไรสะสมตน้ปี 290,385,444.01 284,854,008.98 
การเพิ�มขึ� น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานใน
ระหวา่งปี (20,114,011.07) 5,531,435.03 

กาํไรสะสมสิ�นปี 270,271,432.94 290,385,444.01 

4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
มีรายละเอียด ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2.00000 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.03750 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.15625 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ 
ทุกวนัที�มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการคาํนวณ
ค่าธรรมเนียม 

5. ข้อมูลอื)นที)เกี)ยวข้อง 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.375 0.375 352,716.98 2,111,244.15 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที�สาํคญักบับริษทัจดัการ  ธนาคารและสถาบนัการเงินซึ� งมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื�นที�บริหาร

โดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที�สาํคญัดงักล่าวสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี�   

   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13,934,335.47 12,079,734.51 ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที� ร ะ บุ ไ ว้ใ น

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,088,619.94 943,729.27 ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที� ร ะ บุ ไ ว้ใ น

หนงัสือชี�ชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์ 30,625.15 59,500.62 อตัราตลาด 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557  กองทุนมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,234,316.74 1,154,289.73 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 96,430.98 90,178.87 

7. ข้อมูลเกี)ยวกบัการซื&อขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและ 

เงินลงทุนในตัMวสญัญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน 478,604,722.86 บาท และ 500,111,184.66 บาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 73.52 และ 88.76 ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื)องมอืทางการเงนิ 

กองทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุนที�ออกโดยบริษทัที�มีฐานะทางการเงินที�มั�นคง โดยบริษทัจดัการจะเป็น

ผูก้าํหนดกลยทุธ์การลงทุนที�เหมาะสมกบัวฏัจกัรของธุรกิจ และการคาดการณ์แนวโนม้อตัราดอกเบี�ย โดยลกัษณะ

ของการลงทุนนี� มีปัจจยัต่าง ๆ ที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี�ยง

ดงันี�  
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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 สถานการณ์ตลาดตราสารทุนและความสามารถในการทาํกาํไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทัที�ลงทุน 

9. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี�เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 656,632,684.61 100.88

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 29,800,000.00 4.58
             การแพทย์ 40,285,105.00 6.19
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 48,349,260.00 7.43
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 100,554,900.00 15.45
             ธนาคาร 45,407,800.00 6.98
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 33,841,854.75 5.20
             พลงังานและสาธารณูปโภค 99,147,300.00 15.23
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 98,924,579.00 15.20
             พาณิชย์ 79,433,200.00 12.20
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 37,493,840.00 5.76
             อาหารและเครื�องดื�ม 23,904,000.00 3.67
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 18,289,253.21 2.81
         FITCH-LONG
             Rate AAA 848,812.22 0.13
             Rate AA 352,780.43 0.05
อื�นๆ (5,715,456.62) (0.88)

     ลูกหนีJ 9,455,532.59 1.45
     เจา้หนีJ (13,817,098.06) (2.12)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,353,891.15) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  650,917,227.99 100.00
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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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�ก�ก����กก��	����

(Fund's Direct Expenses)

���������	
�ก����ก�� (Management Fee) 13,934.34                

���������	
������������ !
"�# (Trustee Fee)   261.27                     

���������	
���
( �)	
� (Registrar Fee) 1,088.62                  

���(	,��-ก.�ก���/(0� (Advisory Fee) -

���7"����
89,� : (Others) -

������������	)*�+�,   2/ 15,284.23             

=��
�=>0

1/ A���B�C�.	�������DE,� C�.	�0�กE��FD�  =�98C�.	89,�7� >��(	,� )0AB�7�!��/ก����ก��ก8/(0��B�

2/ A���B������
=���H9I8J�
=�ก(�D
# �� ���������	
�>��/ : (	,�กE�J-I���กก��H9I8J�
=�ก(�D
#

����������	
��
�ก�ก����กก��	���� (Fund's Direct Expenses)

ก�������	
ก�����������������ก��������� 

6)*�76��)�	
�  1  กก8���  2557   :;��)�	
�  30  �=:�����  2558

�>������=� ���?@A���B?���

0.15625

   -

   -

2.19375

+����: E)���	 	)E�FG=�G�	H= (6��IJ) 1/

2.00000

0.03750
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ / Krungsri Equity RMF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2557 30 มิถุนายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

86,422.36บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 11.67

62,968.16บมจ.หลกัทรัพย์กสกิรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 8.50

62,491.10บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 8.44

56,257.55บจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 7.59

52,244.65บมจ.หลกัทรัพย์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc. 7.05

45,951.92บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 6.20

43,413.04บจ.หลกัทรัพย์ซิตี L คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 5.86

42,533.22บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 5.74

42,507.06บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 5.74

39,721.34บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 5.36

206,260.43อืSน ๆ/ Other 27.84

740,770.83รวม / Total 100.00
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��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

��ก������	
	��	�
�	���  
� ��	��� 30 �
��	��	 2558 

� 	!��� 
3 ��"	 

� 	!��� 
6 ��"	 

� 	!��� 
1 %& 

� 	!��� 
3 %& 

	�'(�ก��	��
��)*��ก�� 
(12 ก�ก,�*� 2549) 

���������	
���� (���) 25.1194 25.4046 26.3993 19.1593 10.0000 

ก������� ก!�"!#�$�	$%#&�'()�ก�!��#&
�*#' +1.68% +0.54% -3.25% +10.05% +11.02% 

%/	*#&	/  (Benchmark): 
 /*�#%�� ��/ก�!/'
: (SET Index) 

-0.09% +0.46% +1.27% +8.67% +9.17% 

 

���
��% : ��กB�!ก�!	/ C�ก�! D���$����E��ก����!	�F�/��#& G HI/ �D�%����%!J��ก�!	/ C�ก�! D���$����
E��ก����!	�E��B�����!$K/�I/ ก�!���� 
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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 กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี� เพื	อการเลี�ยงชีพ ไดส่้งตวัแทนซึ	ง
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2557 ซึ	งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และ
กองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        1 1 8 - 1
2 บมจ. ไทยคม                                                                                                                                                                                              1 1 15 - 1
3 บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล                                                                                                                                                                               1 1 7 - 1
4 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย                                                                                                                                                                             1 1 14 - 1
5 บมจ. อาร์เอส                                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
6 บมจ.ควอลิตี� เฮาส์                                                                                                                                                                                       1 1 9 - 1
7 บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร                                                                                                                                                                                  2 2 10 - 1
8 บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                                                                                                                                                                      2 2 10 - 2
9 บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป                                                                                                                                                                               1 1 9 - 1

10 บมจ.ทีทีซีแอล                                                                                                                                                                                           1 1 9 - 1
11 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 11 - 1
12 บมจ.นามยง เทอร์มินลั                                                                                                                                                                                    1 1 8 - 1
13 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
14 บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                                                                                                                                                                                  1 1 12 - 1
15 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    1 1 12 - 1
16 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั	น                                                                                                                                                                                   1 1 7 - 1
17 บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์                                                                                                                                                                                    1 1 17 - 1
18 บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์                                                                                                                                                                        1 1 7 - 1

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น

หมายถึง จาํนวนครั� งที	ลงมติออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ การนบัจาํนวนครั� งนบัรวมการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวมทุกธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั� ง
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(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2557  �'��"	�� 30 �*��	��	 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก�������������������ก���������� 1. ��� !�"�!ก��!�# ก������ $%�ก!� ('"��	)  

 

"'��"�� : *+�����	,�'��-���$,��ก���%�.��ก��'ก!����������ก�������ก!�ก����	��'/�������� !�$!�ก��0���� "������ web site ���  
��� !�"�!ก��!�#$!�ก��ก����	 ก������ $%�ก!� (http://www.krungsriasset.com) C�D,%�	!ก��	�EDก��'ก�� ก.�.�. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ก���"���,�-.�/	01��2�	�	����3�กก����ก����	�,45ก���6��*��*17�8���ก����7��/8 !/���*ก����������	
 (soft commission) 

��� !����F"�*���D0�	# *���D0�	#���/���!� �"��*�F	ก���!�*���D0�	# 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

��� !�"�!ก��!�# ��$�/� (��D���/�) $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# ���� P�'�0ก� $%�ก!�  
��� !�"�!ก��!�# ������ ,��, (��D���/�) $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# �$.��.'��#Cก	 (��D���/�) $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# �'#C��ก# ก�'��Q� (��D���/�) $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# ���P� ��!, $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# 0	'+�D �!R	,�	 $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# /���E��# $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# ก������ $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# ก,�ก�/� $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# �!	���� ก��S� $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# P�������#� (��D���/�) $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# P� C�� ��, �� (��D���/�) $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# P� /� ��Q' �� (��D���/�) $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# ������, �������#, (��D���/�) $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# ���	���� $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# ��,0ก� $%�ก!� 
��� !�"�!ก��!�# .	��� $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# �!�"��� $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# T�	!	�P� /P�!, $%�ก!� ('"��	) 
��� !�"�!ก��!�# U!�� $%�ก!� ('"��	) 

�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 
�V��,��C�D��������D"#�V��W 

�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 
�������D0�	#���ก����	 

(3) ���/������3"5ก��ก����	 A �"	�� 30 �*��	��	 2558 
1. 	��,�U���   ��	D���$� 
2. 	�����.   �������	!	�# 
3. 	�X���   0�����#�!R	� 
4. 	�,�.�� �!��+ 
5. 	��,��,���E�  ,��������# 
 

(4) �"1��C��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����-�-���������	�� ����ก"� 33.61% 
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