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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโอเรียน
ทลัเฟลก็ซ์ (KF-ORTFLEX) ตั 6งแตว่นัที8 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที8 31 พฤษภาคม 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 6 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที8 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากับ 272.76 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 13.2121 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน เพิ8มขึ 6นร้อยละ 10.45 น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที8เพิ8มขึ 6นร้อยละ 11.67 

ภาวะการลงทนุในช่วงที8ผา่นมา 

ในช่วงตั 6งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ในสกุลเงินบาทซึ8งเป็นตัวชี 6วัด 
(benchmark) ของกองทนุฯ ปรับตวัสงูขึ 6นร้อยละ 11.38 จากแนวโน้มการฟื6นตวัของเศรษฐกิจโลกซึ8งมีความชดัเจนมากยิ8งขึ 6นเรื8อยๆ 
นําโดยสหรัฐและยโุรป การสิ 6นสดุลงของนโยบาย QE3 ในสหรัฐ นโยบาย QE รอบใหมข่องญี8ปุ่ น และยโุรป  

ณ วนัสิ 6นเดือนพฤษภาคม 2558 ในสว่นของการกระจายตวัการลงทนุตามภมูิภาค กองทนุหลกัมีการลงทนุในประเทศญี8ปุ่ นร้อยละ 
34.75 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ร้อยละ 19.74 และประเทศเกาหลใีต้ร้อยละ 16.00 เป็นต้น 

ในส่วนของการกระจายตัวการลงทุนตามกลุ่มธุรกิจ กองทุนหลกัมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม ร้อยละ 22.6 กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 22.41 และกลุม่ธุรกิจการเงิน ร้อยละ 21.93 เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองที8ดีตอ่การลงทนุในกองทนุฯ โดยพิจารณาจากผลการเลอืกตั 6งในประเทศญี8ปุ่ นเมื8อวนัที8 14 ธนัวาคมในปีที8แล้ว
ได้เน้นยํ 6ามมุมองแบบ bullish ต่อการลงทนุในภมูิภาคนี 6มากยิ8งขึ 6นไปอีก แต่แม้ว่าปัจจุบนัใน “สภาบน”  พรรคร่วมรัฐบาล คือ LDP 
และ KMT จะมีเสียงข้างมากหรือ majority คือ 134 ที8นั8งจาก 242 ที8นั8ง แต่นายอาเบะยังต้องการอีก 30 ที8นั8งเพื8อจะเป็น 
Supermajority ได้ ซึ8งเท่ากับว่าในการเลือกตั 6งครั 6งหน้านายอาเบะและพลพรรคจะต้องได้ถึง 86 ที8นั8งจาก 121 ที8นั8ง และหาก
ย้อนกลบัไปดกูารเลอืกตั 6งเมื8อปี 2010 และ 2013 ที8ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาลสามารถยึดที8นั8งใน “Sangiin” ได้จากเดิม 58 ที8นั8งและ
เป็น 76 ที8นั8งตามลาํดบั ดงันั 6นหากนายอาเบะยงัคงรักษาโมเมนตมัทางการเมืองในระดบัสงูเช่นนี 6ไปจนถึงปีหน้าได้ ก็มีความเป็นไป
ได้ที8เป้าหมายการยึดครอง Supermajority Vote ทั 6ง “สภาบน” และ “สภาลา่ง” ของนายอาเบะจะเกิดขึ 6นจริง ทั 6งนี 6 นายอาเบะจะ
รักษา “โมเมนตมัทางการเมือง” แบบนี 6ไว้โดยในปีนี 6เรานา่จะได้เห็นมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในรูปแบบตา่งๆ ที8
นา่จะออกมาในลกัษณะ Market-friendly มากขึ 6น เพื8อสร้างความสขุให้กบัประชาชนโดยหวงัผลตอบแทนคือแรงสนบัสนนุพรรคตน
เป็นทนุทางการเมืองตอ่ไปนั8นเอง ซึ8งเรามองเป็นปัจจยับวกสาํหรับปีนี 6ตอ่การลงทนุในภมูิภาคญี8ปุ่ น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที8ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 6งนี 6 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที8เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 236,305,544.27  บาท) 269,142,203.91       

เงินฝากธนาคาร 4,212,125.46           

ลูกหนี/สญัญาแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศ 4,444.10                  

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 6,206.84                  

จากการขายเงินลงทุน 2,674,001.51           

จากการขายหน่วยลงทุน 49,261.27                

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 172,918.36              
รวมสินทรัพย์ 276,261,161.45       

หนี/ สิน

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 3,220,020.43           

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี3ยนหน่วยลงทุน 12,585.57                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 264,750.38              

หนี/ สินอื3น 6,788.82                  

หนี/ สินรวม 3,504,145.20           
สินทรัพยสุ์ทธิ 272,757,016.25       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที3ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที3ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 206,443,993.29       

กาํไรสะสม 49,825,063.35         

บญัชีปรับสมดุล 16,487,959.61         
สินทรัพยสุ์ทธิ 272,757,016.25       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.2121                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที3จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 20,644,399.3292     

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบดุล

ณ 31 พฤษภาคม 2558
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 6,696.36                  

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,275,203.28           

รายไดท้ั�งสิ�น 1,281,899.64           

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,380,813.13           

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 55,232.48                

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 368,216.89              

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 23,538.53                

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 1,827,801.03           

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (545,901.39)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที?เกิดขึ�นทั�งสิ�น 20,877,874.31         

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที?ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 10,121,912.96         

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที?เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 30,999,787.27         
การเพิ?มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 30,453,885.88         

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที? 31 พฤษภาคม 2558
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Unaudited

หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากธนาคาร 0.00

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

จาํนวน 9.16 ดอลลาร์ 308.65 0.00

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Allianz Global Investors Luxembourg S.A

จาํนวน 70,893.6850 หน่วย

มูลค่าหน่วยละ 112.67 ดอลลาร์

รวมเป็นเงิน 7,987,591.49 ดอลลาร์ OIN ไม่มีกาํหนดอายุ 236,305,235.62  269,141,895.26     100.00

269,142,203.91     100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  พฤษภาคม  2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,217,532.04 1.55
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 4,217,532.04 1.55
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 269,143,004.17 98.67
     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 269,141,895.26 98.67
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 1,108.91 0.00
สัญญาซื8อขายล่วงหน้า 4,444.10 0.00
     สัญญาที<อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี<ยน-สัญญาแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศ
         FITCH-LONG
             Rate AA 4,444.10 0.00
อื<นๆ (607,964.06) (0.22)
     ลูกหนีA 2,896,181.14 1.06
     เจา้หนีA (3,239,394.82) (1.19)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (264,750.38) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  272,757,016.25 100.00

8



กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที"อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี"ยน

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 2,678,445.61             0.0016 03-มิ.ย.-15 4,444.10

ประเภทสัญญา
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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 

11



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,380.81 0.75

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  55.23 0.03

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 368.22 0.20

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 23.54 0.01

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,827.80 0.99

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื8นใด ตามที8ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Pอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Pนจากการซื Pอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั *งแต่วันที�  1  ธันวาคม  2557    ถงึวันที�  31  พฤษภาคม  2558

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

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

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  
ณ วันที� 29 พฤษภาคม 2558 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง  
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(1 มีนาคม 2550) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 12.3880 11.9622 11.6701 8.7887 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟล็กซ์ +6.65% +10.45% +13.21% +50.33% +32.12% 

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

+8.67% +11.67% +12.47% +54.26% +33.42% 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 0 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ธันวาคม 2557  ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2558) 

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� 31 พฤษภาคม 2558 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 

2. นายวพิุธ   เอืJออานนัท ์

3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 

4. นายสาธิต บวัชู 

5. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์

6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 

7. นายศุภจกัร  เอิบประสาทสุข 
 

(3) อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0.01% 
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