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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์          
(KF-ORTFLEX) ตั 5งแตว่นัที7 1 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัที7 30 พฤศจิกายน 2556 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟล็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที7 30 พฤศจิกายน 2556 เท่ากบั 146.06 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 12.0244 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ7มขึ 5นร้อยละ 29.60 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที7เพิ7มขึ 5นร้อยละ 22.47 

ภาวะการลงทนุในช่วงที7ผา่นมา 

ในช่วงตั 5งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงสิ 5นเดือนพฤศจิกายน 2556 ดชันี MSCI AC Asia Pacific ในสกุลเงินบาทซึ7งเป็นตวัชี 5วดั 
(benchmark) ของกองทนุฯ ปรับตวัสงูขึ 5นร้อยละ 18.91 จากแนวโน้มการฟื5นตวัของเศรษฐกิจโลกนําโดยสหรัฐ ภาวะอตัราดอกเบี 5ย
ขาลงและมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณจากธนาคารกลางหลกัตา่งๆ ทั7วโลกโดยเฉพาะมาตรการ Quantitative Easing จากสหรัฐที7
พึ7งจะมีการลดการผอ่นคลายลงไปบ้าง (Tapering Off) ในช่วงเดือนที7ผา่นมานี 5เอง นอกเหนือจากนี 5ก็ยงัมีภาวะอตัราดอกเบี 5ยที7แท้จริง
ที7ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ7า ปัญหาหนี 5สนิของยโุรปได้เริ7มคลี7คลายและมีพฒันาการของการฟื5นตวัที7มีความชดัเจนมากยิ7งขึ 5นเรื7อยๆ สําหรับ
ในเอเชียเอง ก็มีนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายเชิงปริมาณของญี7ปุ่ นและผลกระทบที7คาดวา่นา่จะเกิดขึ 5นจาก Abenomics ตลอดจน
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจขนานใหญ่จากการประชมุสมชัชาใหญ่วาระที7 3 (Third Plenum)  จากจีนที7คาดกนัว่าน่าจะมีบทบาทสําคญั
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที7สดุของจีนในรอบทศวรรษนี 5อีกด้วย ปัจจยัต่างๆ เหลา่นี 5ล้วนเป็นสว่นทําให้
เกิดการลงทนุในตลาดตราสารทนุในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกมากยิ7งขึ 5นอยา่งตอ่เนื7อง    

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทนุในภูมิภาคเอเชีย  บริษัทฯ มีมมุมองที7ดีต่อการลงทุนในภมูิภาคนี 5จากกระแสการดําเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายจากญี7ปุ่ น และอานิสงส์ของ Abenomics เป็นต้น นอกจากนี 5พฒันาการที7สําคญัที7คาดว่าน่าจะเข้ามาสร้างความ
คกึคกัให้แก่การลงทนุในเศรษฐกิจในภมูิภาคแห่งนี 5โดยเฉพาะอย่างยิ7งในปีหน้าคือการเจรจา Trans-Pacific Partnership หรือ TPP 
ซึ7งถือเป็นพฒันาการที7สําคญัที7อาจกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกเฉกเช่น WTO ได้ในที7สุด อีกทั 5ง ในเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประเทศในภมูิภาคแหง่นี 5 หากไมน่บัญี7ปุ่ น ยงัคงเป็นประเทศตลาดเกิดใหมที่7ยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัในอตัรา
ที7สงูกว่าภูมิภาคอื7นๆ ในกลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ด้วยกนัเอง และมีฐานะทางการเงินและการคลงัที7แข็งแกร่ง ตลอดจนอตัราหนี 5
สาธารณะที7ยงัคงตํ7ากว่ากลุม่ประเทศพฒันาแล้วอีกหลายๆ ประเทศ ทั 5งนี 5ในระยะยาว นบัเป็นโอกาสที7ดีของการลงทุนในกองทุน  
ตราสารทนุแบบทยอยซื 5อสะสม 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที7ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน  ทั 5งนี 5 บริษัทฯ    
จะพิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที7เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์  
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที" 30 พฤศจิกายน 2556 
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หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 112,032,703.57 บาท

ในปี 2556 และ 99,858,154.03 บาท ในปี 2555) 3, 7, 8, 10 144,299,866.71    106,394,158.95     

เงินฝากธนาคาร 6, 10 1,996,862.70        1,424,568.16          

ลูกหนี-จากดอกเบี-ย 5,538.52               2,337.05                 

รายไดอื้4นคา้งรับ 7, 10 83,850.92             64,838.50               

รวมสินทรัพย์ 146,386,118.85    107,885,902.66     

หนี- สิน

เจา้หนี-จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 4,077.81               -                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 162,040.71           136,290.20             

เจา้หนี- อื4น 153,238.95           -                          

หนี- สินอื4น 3,174.43               2,832.23                 

รวมหนี- สิน 322,531.90           139,122.43             

สินทรัพยสุ์ทธิ 146,063,586.95    107,746,780.23     

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที4ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 121,471,897.35    116,126,983.77     

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 14,052,050.17      12,309,187.90       

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 4 10,539,639.43      (20,689,391.44)      

สินทรัพยสุ์ทธิ 146,063,586.95    107,746,780.23     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.0244                9.2783                    

จาํนวนหน่วยลงทุนที4จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 12,147,189.7349  11,612,698.3769   

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบดุล

ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2556

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-
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ร้อยละของ

หมายเลขตราสาร วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

จาํนวน 1.69  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 53.94                      0.00

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Allianz Oriental Income Fund

มูลค่าหน่วยละ 107.78 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รวมเป็นเงิน 4,494,481.18 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา OIN ไม่มีกาํหนดอายุ 41,700.512    144,299,812.77     100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 112,032,703.57 บาท) 144,299,866.71     100.00

* Allianz Oriental Income Fund (USD) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนีO  หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และหลกัทรัพยข์องบริษทั
ทีSมีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที, 30 พฤศจิกายน 2556

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึSงของงบการเงินนีO
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ร้อยละของ

หมายเลขตราสาร วนัครบอายุ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

จาํนวน 0.13 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.99                      0.00

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Allianz Oriental Income Fund

มูลค่าหน่วยละ 86.48 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รวมเป็นเงิน 3,467,866.85 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา OIN ไม่มีกาํหนดอายุ 40,100.218    106,394,154.96    100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 99,858,154.03 บาท) 106,394,158.95    100.00

* Allianz Oriental Income Fund (USD) มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนีO  หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และหลกัทรัพยข์องบริษทั
ทีSมีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที* 30 พฤศจิกายน 2555

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึSงของงบการเงินนีO

10



หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบี�ย 9,505.78                 3,277.82                  

รายไดอื้"น 7, 9 888,602.78             814,434.87              

รวมรายได้ 898,108.56             817,712.69              

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 956,914.52             880,517.57              

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 38,276.63               38,141.59                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 255,177.11             234,804.64              

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 46,100.00               46,100.00                

รวมค่าใชจ่้าย 1,296,468.26          1,199,563.80           

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (398,359.70)           (381,851.11)            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5,896,232.35          (1,097,708.97)         

รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 25,731,158.22        7,326,998.29           

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนที"เกิดขึ�นและที"ยงัไม่เกิดขึ�น 31,627,390.57        6,229,289.32           

การเพิ"มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 31,229,030.87        5,847,438.21           

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�              
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2556 2555

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (398,359.70)           (381,851.11)            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5,896,232.35          (1,097,708.97)         

รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 25,731,158.22        7,326,998.29           

การเพิ"มขึ�นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 31,229,030.87        5,847,438.21           

การเพิ"มขึ�นของทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที"ขายในระหว่างปี 15,297,150.77        936,554.56              

มูลค่าหน่วยลงทุนที"รับซื�อคืนในระหว่างปี (8,209,374.92)        (10,823,600.79)       

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)สุทธิของทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7,087,775.85          (9,887,046.23)         

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหว่างปี 38,316,806.72        (4,039,608.02)         

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 107,746,780.23      111,786,388.25       

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 146,063,586.95      107,746,780.23       

การเปลี"ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 11,612,698.3769   12,664,165.0513    

บวก : หน่วยลงทุนที"ขายในระหว่างปี 1,315,216.8427      99,614.5160            

หกั  :  หน่วยลงทุนที"รับซื�อคืนในระหว่างปี (780,725.4847)       (1,151,081.1904)     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 12,147,189.7349   11,612,698.3769    

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556

บาท

หน่วย

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�              
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2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ"มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 31,229,030.87        5,847,438.21           

ปรับกระทบการเพิ"มขึ�นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุน (13,827,363.16)      (819,044.96)            

การขายเงินลงทุน 7,549,045.97          11,190,586.53         

การเพิ"มขึ�นในลูกหนี�จากดอกเบี�ย (3,201.47)               (1,596.67)                

การ(เพิ"มขึ�น)ลดลงในรายไดอื้"นคา้งรับ (19,012.42)             4,610.09                  

การเพิ"มขึ�นเจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 4,077.81                 -                           

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,750.51               (6,490.35)                

การเพิ"มขึ�นเจา้หนี� อื"น 153,238.95             -                           

การเพิ"มขึ�นในหนี� สินอื"น 342.20                    47.98                       

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (5,896,232.35)        1,097,708.97           

รายการขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (25,731,158.22)      (7,326,998.29)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (6,515,481.31)        9,986,261.51           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 15,297,150.77        936,554.56              

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (8,209,374.92)        (10,823,600.79)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 7,087,775.85          (9,887,046.23)         

เงินฝากธนาคารเพิ"มขึ�นสุทธิ 572,294.54             99,215.28                

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 1,424,568.16          1,325,352.88           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 1,996,862.70          1,424,568.16           

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�              
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2556 2555 2554 2553*** 2552 2551
ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 9.2783        8.8269        9.0788        9.1990        6.6465        10.9207      
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน ****

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ * (0.0208)       (0.0296)       (0.0663)       0.0272        (0.0333)       (0.0490)       
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 0.3078        (0.0850)       1.1216        0.7372        (0.5541)       (0.1215)       
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 1.3433        0.5672        (1.6197)       (0.6611)       3.1399        (4.1037)       

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั3งสิ3น 1.6303        0.4526        (0.5644)       0.1033        2.5525        (4.2742)
บวก(หกั) ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล **** 1.1158        (0.0012)       0.3125        (0.2235)       -              -              
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 12.0244      9.2783        8.8269        9.0788        9.1990        6.6465        

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 26.13           5.33             (2.94)           (1.30)           31.47           (43.66)         

อตัราส่วนทางการเงินที1สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ1มเติมที1สาํคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 146,063.59 107,746.78 111,786.39 173,205.30 179,324.10 137,871.51 
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 1.08 1.09 1.09 1.08             1.15             1.27             
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 0.75             0.75             0.74             0.74             0.74             0.75             
อตัราส่วนของการซื3อขายเงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%)** 17.89 10.95 52.36 3.26 9.93 36.45

ขอ้มูลเพิ1มเติม
* สาํหรับปี 2552 และ 2551 คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที1จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี
** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัCวสัญญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ1งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื3อคืน
*** ตั3งแต่ปี 2553 กองทุนมีการเปลี1ยนแปลงบริษทัจดัการใหม่ ดงันั3นกองทุนจึงมีการปรับเปลี1ยนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงานต่อหน่วย

เพื1อใหก้ารแสดงขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการคาํนวณของบริษทัจดัการแห่งใหม่โดยการปรับเปลี1ยนวิธีดงักล่าวมิไดมี้การปรับยอ้นหลงั
**** ขอ้มูลต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน และการเปลี1ยนแปลง

ของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ที1เกิดขึ3นในระหวา่งปีเนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วยของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที� 30 พฤศจกิายน 2556

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3             
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กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 30 พฤศจกิายน 2556 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์ 

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื+อวนัที+ 1 มีนาคม 2550 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็น
ผูจ้ ัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
ทรัพยสิ์นและเงินฝากธนาคารของกองทุน  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื<อคืนหน่วยลงทุน ที+ไม่กาํหนดระยะเวลาสิ<นสุดของโครงการ โดยเนน้
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ ชื+อ Allianz Oriental Income Fund บริหารและจดัการโดย Allianz 
Global Investors Luxembourg S.A. ซึ+ งเป็นกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั+วไป (retail fund) โดยเฉลี+ยในรอบปีไม่ตํ+ากว่า    
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี<จดัทาํขึ<นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีที+ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) เพื+อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชี
ที+รับรองทั+วไปของประเทศไทย นอกจากนี<งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ<นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที+กาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที+ 106 เรื+อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที+ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที+ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที+ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี<  

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซึ+ งมี
ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที+มีรอบบญัชีเริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี<  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 

เรื+อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ขอ้มูลเกี+ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี+ยนแปลงของอตัราแลกเปลี+ยน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที+ ไ ม่ มีความ

เกี+ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 

เรื+อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที+
ไม่ไดคิ้ดค่าเสื+อมราคาที+ตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 25 ภาษีเงินได ้– การเปลี+ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัที+ 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี+ยวกบัการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน 

ข) มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซึ+งมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินที+มีรอบบญัชีเริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปนี<  

มาตรฐานการบญัชี/การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื+อง 

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 1 การเปลี+ยนแปลงในหนี< สินที+เกิดขึ<นจากการรื<อถอน 

การบูรณะและหนี< สินที+มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื< อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี

ฉบบัที+ 29 เรื+อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที+มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 17 การจ่ายสินทรัพยที์+ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 15 สิ+งจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 27 การประเมินเนื<อหาของรายการที+เกี+ยวกบัรูปแบบ

ของกฎหมายตามสญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ+ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที+มีรอบบญัชีเริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม    
2559 ดงัต่อไปนี<  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื+อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 4                              สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที+เริ+มใช ้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที!สําคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที+กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื<อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั<งสิ<นที+กองทุนจ่ายเพื+อใหไ้ดม้าซึ+งเงินลงทุนนั<น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที+เสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนครั< งล่าสุดของวนัที+วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที+ยงัไม่เกิดขึ<นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที+วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที+จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี+ยถ่วงนํ< าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

  ดอกเบี<ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที+แทจ้ริง   

รายไดอื้+นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที+จาํหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีที+เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีที+เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี+ยน ณ วนัที+เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี< สินที+
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที+ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี+ยน ณ วนันั<น  

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที+รับรองทั+วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั<งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ+งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที+เกี+ยวขอ้งกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหนี< สิน และการเปิดเผยขอ้มูล
เกี+ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี< สินที+อาจเกิดขึ<น ซึ+งผลที+เกิดขึ<นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที+ประมาณไว ้  
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4. ขาดทุนสะสมต้นปี 

 บาท 

 2556  2555 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ+มสะสม 1 มี.ค. 50) (5,409,142.70)  (5,027,291.59) 

ขาดทุนสุทธิที+เกิดขึ<นจากเงินลงทุนสะสม (เริ+มสะสม 1 มี.ค. 50) (21,816,253.66)  (20,718,544.69) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที+ยงัไม่เกิดขึ<นจากเงินลงทุนสะสม (เริ+มสะสม 1 มี.ค. 50) 6,536,004.92  (790,993.37) 

ขาดทุนสะสมตน้ปี (20,689,391.44)  (26,536,829.65) 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี<  

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.06 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.30 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้จะถูกคาํนวณเป็นรายวนั  

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 บาท  อตัราดอกเบี<ย (%) 

                  ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1,996,862.70  1,424,568.16  0.10  0.10 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที!เกี!ยวข้องกนั    

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที+สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื+น ซึ+งมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที+สาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีสิ<นสุดวนัที+ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555  มี
ดงัต่อไปนี<  

 บาท   

 2556  2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

Allianz Global Investors Singapore Limited      

ซื<อเงินลงทุน 13,827,363.16  819,044.16  ตามราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 7,549,045.97  11,190,586.53  ตามราคาตลาด 

รายไดอื้+น 888,602.78  814,434.87  ตามที+ตกลงร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั      

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 956,914.52  880,517.57  ตามเกณฑที์+ระบุในหนงัสือชี<ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 255,177.11  234,804.64  ตามเกณฑที์+ระบุในหนงัสือชี<ชวน 

ณ วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือที+มีสาระสาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ดงันี<                                                                                                                          

 บาท 

 2556  2555 

Allianz Oriental Income Fund    

 เงินลงทุน 144,299,812.77  106,394,154.96 

Allianz Global Investors Singapore Limited  

 รายไดอื้+นคา้งรับ 83,850.92  64,838.50 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  

 ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 89,571.98  69,864.94 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย            23,885,86  18,630.66 

8. ข้อมูลเกี!ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้<อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ<นสุดวนัที+ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัmวสัญญาใชเ้งินเป็น
จาํนวนเงิน 21.38 ลา้นบาท (ปี 2555: จาํนวนเงิน 12.01 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ17.89 (ปี 2555: ร้อยละ 10.95) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี+ยระหวา่งปี 

9. รายได้อื!น 

รายไดอื้+น ไดแ้ก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการรายปีจาก Allianz Global Investors Singapore Limited ให้กบั
กองทุนในลกัษณะของ Trailer Fee ในอตัรา 0.75% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน Allianz Oriental Income 
Fund (OIN) โดยคืนในรูปแบบของการเพิ+มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน OIN 
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10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื!องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที+จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที+เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื+อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื+องจากสินทรัพยแ์ละหนี< สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั<น อีกทั<งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาดที+แสดงมูลค่ายติุธรรม โดยถือตามราคาที+ซื<อขายกนัในตลาด ดงันั<นกองทุนเชื+อวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี< สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี+ยงดา้นอตัราดอกเบี<ย 

ความเสี+ยงจากอตัราดอกเบี<ย คือ โอกาสที+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 

ความเสี+ยงดา้นการใหสิ้นเชื+อ 

กองทุนมีความเสี+ยงที+อาจเกิดจากการที+คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที+ระบุไวใ้นเครื+องมือทางการเงิน 
เนื+องจากกองทุนมีลูกหนี<  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั<น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี<  

ความเสี+ยงดา้นอตัราแลกเปลี+ยน 
ณ วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2556 และ 2555 กองทุนมีบญัชีที+เป็นเงินตราต่างประเทศที+ไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสี+ยง
ดา้นอตัราแลกเปลี+ยน ดงันี<  

 ดอลลาร์ สหรัฐฯ 
 รายการ 2556 2555 
เงินลงทุน 4,494,481.18 3,467,866.85 
เงินฝากธนาคาร 1.69 0.13 
รายไดอื้+นคา้งรับ 2,611.69 2,113.38 

ความเสี+ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี+ยงดา้นตลาดเนื+องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ+งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ<นอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ+ งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที+ออกตราสาร ทั<งนี< ขึ<นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารวา่
มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะทาํใหร้าคาของตราสารเพิ+มขึ<นหรือลดลงได ้

การบริหารความเสี+ยง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Allianz Oriental Income Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที+มีผลกระทบต่อราคา และกองทุนมี
นโยบายกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ทั+วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี<ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื+อวนัที+ 30 ธนัวาคม 2556 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 พฤศจิกายน 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,002,346.96 1.37

     เงินฝากธนาคาร 2,002,346.96 1.37
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 144,299,920.97 98.79

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 144,299,812.77 98.79
     เงินฝากธนาคาร 108.20 0.00
อื6นๆ (238,680.98) (0.16)

     ลูกหนี, 83,850.92 0.06
     เจา้หนี, (7,252.24) (0.01)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (315,279.66) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  146,063,586.95 100.00
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 956.91 0.750

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  38.28 0.030

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 255.18 0.200

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 46.10 0.036

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,296.47 1.016

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื8นใด ตามที8ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Qอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Qนจากการซื Qอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั *งแต่วันที�   1  ธันวาคม  2555   ถงึวันที�  30  พฤศจิกายน  2556

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  
ณ วันที� 29 พฤศจกิายน 2556 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง  
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(1 มีนาคม 2550) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 10.5203 10.2787 9.2783 9.0788 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟล็กซ์ +14.30% +16.98% +29.60% +32.45% +20.24% 

ตวัชี 0วดั (Benchmark): 
ดชันี MSCI AC Asia Pacific (บาท) 

+9.79% +13.42% +22.47% +26.81% +14.84% 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 0 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ธันวาคม 2555  ถึงวันที� 30 พฤศจิกายน 2556) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์ ไม่มี 
 

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) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 พฤศจิกายน 2556 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 

2. นายวิพุธ   เอืJออานนัท ์

3. นายฑลิต   โชคทพิยพ์ฒันา 

4. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์

5. นายสาธิต  บวัชู 

6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 
 

24




