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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพ่ือการเลีย้งชีพ 
(KFFLEX2RMF) ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพ่ือการเลีย้งชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เท่ากบั 256.69 ล้านบาท คิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุเท่ากบั 47.7916 บาท  โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.66 มากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.38 

ภาวะการลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา 

ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา (1 ตลุาคม 2555 ถงึ 30 กนัยายน 2556) ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ทยอยปรับตวัสงูขึน้ และ
ทดสอบระดบัสงูสดุท่ี 1,649.77 จุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556 จากบรรยากาศการลงทนุท่ีปรับตวัดีขึน้ทัง้ในและนอกประเทศ โดย
ได้รับแรงสนับสนุนจากการท่ีนักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียอีกครัง้ หลงัธนาคารกลางยุโรปได้ดําเนิน
มาตรการปลอ่ยเงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา (Longer Term Refinancing Operation หรือ LTRO) ให้กบัสถาบนัการเงินยโุรป  

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศขยายมาตรการซือ้สินทรัพย์ โดยเฟดจะเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ในวงเงิน 4.5 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เพ่ิมเติมจากมาตรการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีได้รับการคํา้ประกนัจากสญัญาจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่เดือน  

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

ทัง้นี ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัต่ําสดุท่ี 1,260.08 จุด ก่อนปิดตลาดท่ี 1,383.16 จุด ณ สิน้เดือน
กนัยายน 2556 จากความกงัวลว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่ิมลดขนาดการซือ้พนัธบตัรลง และเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้ม
ชะลอตวัลงตามการอปุโภคบริโภคภายในประเทศท่ีลดลง หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิน้สดุลง รวมถึงการ
สง่ออกท่ียงัคงมีแนวโน้มออ่นแอจากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัท่ียงัคงเปราะบาง 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสัน้ จากความกงัวลต่อปัญหาเพดานหนีข้องสหรัฐฯ และการ
ปรับลดขนาดการซือ้พนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองเชิงบวกต่อการลงทนุใน
ตราสารทุน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  และตลาด
หลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นท่ีน่าสนใจตอ่นกัลงทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ในภมิูภาค 

แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุรายตวั จากข้อมลูท่ีได้รับจากการพบปะกบัผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทัง้ในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะมีส่วนในการส่งเสริมให้
กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบ้ิล 2 เพ่ือการเล้ียงชีพ	
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
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ความเห็น 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี           
30 กันยายน 2556 และผลการดาํเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ี
สาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 
 
 
 

(นายเทอดทอง เทพมงักร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ:  7 พฤศจิกายน 2556 
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หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 242,388,314.43 บาท

ในปี 2556 และ 109,950,765.69  บาทในปี 2555) 3, 7, 8 257,935,581.39      126,071,222.45    

เงินฝากธนาคาร 6 664,708.84             702,447.43           

ลกูหน้ี

จากดอกเบ้ีย 63,947.06               33,944.87             

จากการขายเงินลงทุน -                          1,005,097.77        

จากการขายหน่วยลงทุน 109,000.00             2,500.00               

รวมสินทรัพย์ 258,773,237.29      127,815,212.52    

หน้ีสิน

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน -                          724,259.25           

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,521,608.49          391,121.59           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 546,052.93             284,322.82           

หน้ีสินอ่ืน 13,485.64               7,790.51               

รวมหน้ีสิน 2,081,147.06          1,407,494.17        
สินทรัพยสุ์ทธิ 256,692,090.23      126,407,718.35    

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 53,710,668.76        34,564,170.40      

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 100,150,691.58      24,835,720.90      

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 102,830,729.89      67,007,827.05      
สินทรัพยสุ์ทธิ 256,692,090.23      126,407,718.35    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 47.7916 36.5718

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 5,371,066.8755      3,456,417.0404    

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

งบดุล

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.00 เม่ือทวงถาม 8,295,732.50   8,295,732.50        3.22

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.90 เม่ือทวงถาม 9,597,595.34   9,597,595.34        3.72

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.ราชธานี ลีสซ่ิง THANI 778,900           3,878,922.00 1.50

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์                                                                                                                                                                                   

บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 217,500           16,203,750.00 6.28

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ AMATA 1,240,200        21,703,500.00 8.42

บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 1,157,700        6,830,430.00 2.65

บมจ.ควอลิต้ีเฮาส์ QH 1,762,700        5,605,386.00 2.17

บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ TTCL 133,600           5,010,000.00 1.94

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 592,500           18,811,875.00 7.29

บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 60,400             9,875,400.00 3.83

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 517,400           18,238,350.00 7.07

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 549,816           9,786,724.80 3.79

หมวดการแพทย์                                                                                                                                                                                                

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 1,325,975        8,817,733.75 3.42

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 92,200             11,617,200.00 4.50

หมวดส่ือและส่ิงพมิพ์                                                                                                                                                                                        

บมจ.อาร์เอส RS 2,018,600        16,249,730.00 6.30

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,223,940        26,242,492.00 10.18

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 43,500             8,199,750.00 3.18

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย (%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/

 จาํนวนหุน้
 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย (%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/

 จาํนวนหุน้
 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

กลุ่มเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                               

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                                          

บมจ.ซีเอส ลอ็กซอินโฟ CSL 318,900           3,476,010.00 1.35

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ INTUCH 330,800           27,291,000.00 10.58

บมจ.ไทยคม THCOM 634,400           22,204,000.00 8.61

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน (ราคาทุน 242,388,314.43 บาท) 257,935,581.39 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.00 เม่ือทวงถาม 1,313,968.18   1,313,968.18        1.04

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.95 เม่ือทวงถาม 157,970.27      157,970.27           0.13

ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ 1.75 เม่ือทวงถาม 600,000.00      600,000.00           0.48

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

กลุ่มธุรกจิการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  

บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา BAY 242,800           7,587,500.00 6.02

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 267,200           10,086,800.00 8.00

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   

บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 409,700           9,996,680.00 7.93

บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 136,200           9,023,250.00 7.16

บมจ.ลานนารีซอร์สเซส LANNA 97,500             2,510,625.00 1.99

บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 32,700             5,313,750.00 4.21

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง RATCH 154,700           7,502,950.00 5.95

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 

บมจ.เบอร์ล่ียคุเกอร์ BJC 44,600             2,553,350.00 2.03

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 79,000             1,303,500.00 1.03

บมจ.สยามแม็คโคร MAKRO 33,700             13,378,900.00 10.61
หมวดการแพทย์                                                                                                                                                                                                

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 1,201,640        11,535,744.00 9.15

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 116,800           12,556,000.00 9.96

หมวดส่ือและส่ิงพมิพ์                                                                                            

บมจ.อาร์เอส RS 2,259,900        12,090,465.00 9.59

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,640               92,400.00 0.07

กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บมจ.ซีเอส ลอ็กซอินโฟ CSL 951,100           8,274,570.00 6.56

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน่ INTUCH 148,800           10,192,800.00 8.09

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน (ราคาทุน 109,950,765.69 บาท) 126,071,222.45 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2555

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย (%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/

 จาํนวนหุน้
 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 6,634,023.17       4,183,763.20      

รายไดด้อกเบ้ีย 161,966.99          216,705.28         

รวมรายได้ 6,795,990.16       4,400,468.48      

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 4,531,368.31       2,380,356.98      

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 80,588.44            77,031.61           

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 359,769.41          189,549.94         

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 46,200.00            45,900.00           

รวมค่าใชจ่้าย 5,017,926.16       2,692,838.53      
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,778,064.00       1,707,629.95      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 34,618,028.64     10,599,469.78    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (573,189.80)         17,349,346.55    
รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 34,044,838.84     27,948,816.33    

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 35,822,902.84     29,656,446.28    

บาท

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                
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2556 2555

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,778,064.00       1,707,629.95

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 34,618,028.64     10,599,469.78

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (573,189.80)         17,349,346.55    

การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 35,822,902.84     29,656,446.28

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 229,395,214.91 22,500,696.32

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (134,933,745.87)  (30,730,955.88)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 94,461,469.04 (8,230,259.56)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 130,284,371.88 21,426,186.72

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 126,407,718.35   104,981,531.63  
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 256,692,090.23 126,407,718.35

การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน 

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 3,456,417.0404   3,711,730.6286  

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 4,646,122.8574   722,060.9285     

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (2,731,473.0223) (977,374.5167)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 5,371,066.8755 3,456,417.0404

บาท

หน่วย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                
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2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 35,822,902.84 29,656,446.28

ปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุน (402,556,239.89) (239,117,259.27)

การขายเงินลงทุน 304,736,719.79   245,290,190.16  

การเพ่ิมข้ึนในลกูหน้ีจากดอกเบ้ีย (30,002.19) (20,739.83)

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน 1,005,097.77 (1,005,097.77)

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลกูหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน (106,500.00) 177,500.00

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน (724,259.25) 724,259.25

การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,130,486.90 391,121.59         

การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 261,730.11 24,805.04

การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 5,695.13 630.67

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (34,618,028.64) (10,599,469.78)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 573,189.80 (17,349,346.55)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (94,499,207.63) 8,173,039.79

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 229,395,214.91 22,500,696.32

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (134,933,745.87) (30,730,955.88)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 94,461,469.04 (8,230,259.56)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (37,738.59) (57,219.77)

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 702,447.43          759,667.20         
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 664,708.84 702,447.43

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                
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2556 2555 2554 2553 *** 2552 2551

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 36.5718      28.2837      29.6846     21.6727      18.1540     24.1961     

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน ****

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.5582        0.4934        0.4193       0.2390        0.2182       0.3614       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 10.8676      3.0625        4.0719       5.1798        (2.0049)      (0.1455)      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.1799)       5.0128        (5.7341)      3.3513        5.3054       (6.2580)      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 11.2459      8.5687        (1.2429)      8.7701        3.5187       (6.0421)      

หกั ส่วนเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับสมดุล **** (0.0261)       (0.2806)       (0.1580)      (0.7582)       -             -             
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 47.7916      36.5718      28.2837     29.6846      21.6727     18.1540     

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 16.71          26.18          (4.74)          33.10          22.20         (27.42)        

อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสาํคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 256,692.09 126,407.72 ######### 104,942.88 85,607.81  66,636.60  

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 2.34            2.38            2.30           2.10            2.25           2.18           

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 3.17            3.88            3.90           3.01            3.53           3.77           

อตัราส่วนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) ** 217.37        286.09        212.49       324.27        455.80       81.89         

ขอ้มูลเพิ่มเติม

* สาํหรับปี 2552 และ 2551 คาํนวณจากจาํนวนหน่วยท่ีจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหวา่งปี

** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน

*** ตั้งแต่ปี 2553 กองทุนมีการเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการใหม่ ดงันั้นกองทุนจึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงานต่อหน่วย

เพื่อใหก้ารแสดงขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการคาํนวณของบริษทัจดัการแห่งใหม่โดยการปรับเปล่ียนวิธีดงักล่าวมิไดมี้การปรับยอ้นหลงั

****ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน และการเปล่ียนแปลง

ของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเน่ืองจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วยของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556  

1.      ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบ้ิล 2 เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”)  จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2545 โดยมีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000         
ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท)  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 
(“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน (เดิม ธนาคารซิต้ีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนถึงวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2555)  

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน โดย
มีวตัถุประสงคท่ี์จะลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกั รวมทั้งลงทุนในตราสารหน้ี และหรือเงินฝาก   

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความช่วย เหลือจากรัฐบาล  – กรณี ท่ีไม่ มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ี
ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน 

ข) มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี/การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ือง 

   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ

ของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม    
2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4                              สัญญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใช ้

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ัง
ล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีซ่ึงมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออายเุม่ือมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคา
ทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง   

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหน้ีตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจาํหน่ายน้ีแสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 
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การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั้งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้ 

4. กาํไรสะสมต้นปี 
 บาท 
 2556  2555 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 16 ต.ค. 45) 8,363,688.82  6,656,058.87 
กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 16 ต.ค. 45) 42,523,681.47  31,924,211.69 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 16 ต.ค. 45) 16,120,456.76  (1,228,889.79) 
กาํไรสะสมตน้ปี 67,007,827.05  37,351,380.77 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งัน้ี 

              ค่าใชจ่้าย                อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.968 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  0.15625 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม  

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้จะถกูคาํนวณเป็นรายวนั 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 664,708.84   702,447.43  0.63  0.63 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบับริษทัจดัการ  และกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุน รายการท่ีสาํคญัดงักล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มี
ดงัต่อไปน้ี 
 บาท 
 2556  2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,531,368.31    2,380,356.98  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 359,769.41  189,549.94  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)     
ซ้ือเงินลงทุน -  8,874,985.66  ราคาตลาด 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)     

ขายเงินลงทุน -  675,152.08  ราคาตลาด 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)     
ค่านายหนา้ 119,201.36  74,391.78  ราคาตลาด 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)     
ซ้ือเงินลงทุน 1,111,348.21  10,001,819.95  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 8,905,573.77  1,687,983.06  ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 บาท 
 2556  2555 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 454,135.35  215,587.31 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 36,056.21  17,116.59 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)    

เงินลงทุน -  7,587,500.00 

8. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวน
เงิน 466.07 ลา้นบาท (ปี 2555: จาํนวนเงิน 324.12 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 217.37 (ปี 2555: ร้อยละ 286.09) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วนัท่ีในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น อีกทั้ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรม  โดยถือราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด   
ดงันั้นกองทุนเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั        

  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิง่ตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นกจ็ะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น  

 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ   

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ข้ึนอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ 
ผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุนและการวเิคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 258,664,237.29 100.75
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 20,434,933.75 7.97
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 8,199,750.00 3.20
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 3,878,922.00 1.51
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 52,971,010.00 20.63
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 16,203,750.00 6.31
             พลงังานและสาธารณูปโภค 28,687,275.00 11.17
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 39,149,316.00 15.25
             พาณิชย์ 28,025,074.80 10.91
             ส่ือและส่ิงพิมพ์ 42,492,222.00 16.55
     เงินฝากธนาคาร 18,621,983.74 7.25
อืน่ๆ (1,972,147.06) (0.75)
     ลูกหน้ี 109,000.00 0.04
     เจา้หน้ี (1,537,878.92) (0.60)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (543,268.14) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  256,692,090.23 100.00
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   4,531.37 1.96800

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 80.59 0.03500

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   359.77 0.15625

ค่าที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 46.20 0.02006

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 5,017.93 2.17931

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเล้ียงชีพ

ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2555    ถึงวันที่  30 กันยายน 2556

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูค่า
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ / Krungsri Flexible 2 RMF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

119,201.36บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 17.11

66,831.43บจ.หลกัทรัพย์ซิตี 7 คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 9.59

53,166.80บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 7.63

47,705.17บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 6.85

46,450.08บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 6.67

44,716.73บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 6.42

44,023.64บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 6.32

42,622.20บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 6.12

42,382.78บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 6.08

40,780.30บจ. หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 5.85

148,865.94อืYน ๆ/ Other 21.37

696,746.43รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิน้สุด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

ย้อนหลัง  
3 เดอืน 

ย้อนหลัง  
6 เดอืน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเร่ิมโครงการ 
(16 ตุลาคม 2545) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 50.2623 54.0873 36.5765 29.6846 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2  
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

-4.92% -11.64% +30.66% +61.00% +377.92% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)  * -2.12% -5.49% +4.38% +24.32% +177.09% 

 
หมายเหต ุ: * คา่เฉลี่ยระหวา่ง (ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) กบั (คา่เฉลี่ยระหวา่งอตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉลี่ยประเภท

บคุคลธรรมดาระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และผลตอบแทนดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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รายงานสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียง

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

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

         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื	อการเลี�ยงชีพ ไดส่้ง
ตวัแทนซึ	งเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2555 ซึ	งจดัโดยบริษทัจด
ทะเบียน และกองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

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

10 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 9 - 1
11 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
12 บมจ.บิJกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                                                                                                                                                                             1 1 9 - 1
13 บมจ.ปตท                                                                                                                                                                                                 1 1 6 - 1
14 บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม                                                                                                                                                                         2 2 11 - 2
15 บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย                                                                                                                                                                                       2 2 9 - 2
16 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
17 บมจ.ลานนารีซอร์สเซส                                                                                                                                                                                     1 1 7 - 1
18 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    1 1 10 - 1
19 บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์                                                                                                                                                                        1 1 7 - 1

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้

หมายถึง จาํนวนครั� งที	ลงมติออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ การนบัจาํนวนครั� งนบัรวมการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวมทุกธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั� ง
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ข้อมูลอืน่ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีมี่การทาํธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วนัที ่1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2556) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบ้ิล 2 เพือ่การเล้ียงชีพ 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

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

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ   ใช้บริการบุคคลอืน่ๆ (soft commission) 

บริษทัท่ีใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

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