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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานประจ าปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 เท่ากับ 1,095.48 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2333 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.39 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.12 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ ยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นหลัก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,274.28 จุด ณ ส้ินเดือนมกราคม 2557 มาอยู่ที่ 
1,581.25 จุด ณ ส้ินเดือนมกราคม 2558 จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศได้คล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรัฐมนตรีอีก 9 ท่าน หยุดปฏิบัติหน้าที่หลัง
พบว่ามีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศกดดันให้วุฒิสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ในขณะที่กลุ่มเส้ือแดงได้ออกมาเตือนว่า ถ้าวุฒิสภาด าเนินการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  กลุ่ม นปช. จะ
ระดมพลชุมนุมต่อต้าน ผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของชาติ โดย
ขอให้ทุกฝ่ายหันมาเจรจากันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม การประชุมที่จัดโดยผู้บัญชาการกองทัพกับทุกฝ่าย          
ไม่สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการเมืองที่ไม่มีทางออกได้ ผู้บัญชาการทหารบกจึงประกาศควบคุมอ านาจการปกครองใน
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อดูแลประเทศให้กลับคืนสู่ความสงบ  

นอกจากนั้น นักลงทุนมีมุมมองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคสช. ประกาศชัดเจนว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือนในเดือนพฤษภาคม สู่ 70.7 จาก 
67.8 ในเดือนเมษายน ในขณะที่ ผู้ว่าการ ธปท. ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยระบุว่าตัวบ่งชี้
ทางเศรษฐกิจของเดือนเมษายนและพฤษภาคมมีเสถียรภาพ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายทางการคลังกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ 

ทางด้านต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติยุติมาตรการซื้อพันธบัตร โดยเฟดระบุว่า เศรษฐกิจก าลังขยายตัวในระดับ
ปานกลาง ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัวในระดับปานกลาง ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยยังคงฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ  ทั้งนี้ เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0 – 0.25 ต่อไปเป็นเวลานานระยะหน่ึง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลในอนาคต ในขณะท่ี 
ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้สร้างความประหลาดใจ โดยการประกาศขยายฐานเงินจากปีละ 60 – 70 ล้านล้านเยน สู่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก หลังราคาน้ ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ โดยส านักงานพลังงานสากลปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ในตลาดโลกลงส าหรับช่วงที่เหลือของปีนี้ และกลุ่มโอเปกปฏิเสธที่
จะลดปริมาณการผลิตลง ในภาวะน้ ามันล้นตลาด   

ในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ขยายตัวร้อยละ 3.0 จาก
คาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.4 นอกจากนั้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ร้อยละ 3.5 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.8 ในขณะที่ ธนาคารกลางยุโรปประกาศมาตรการ QE มูลค่ารวม 
1.1 ล้านล้านยูโร (1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)   
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แนวโน้มการลงทุน 

บริษัทฯ มีมุมมองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวก
ต่อการลงทุนในตราสารทุน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค 

แนวทางการบริหารกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากการข้อมูลที่ได้รับจากการ
พบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ท้ังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนจะเป็นส่ิงที่ส่งเสริมให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง  และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล  

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 มกราคม 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล

งบดุล

ณ วนัที� 31 มกราคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 1,062,522,134.09 บาท

ในปี 2558 และ 812,025,979.18 บาทในปี 2557) 3, 7, 9 1,093,357,276.13     707,813,821.53    

เงินฝากธนาคาร 6 5,009,283.72            2,418,310.67        

ลูกหนี-

จากเงินปันผลและดอกเบี-ย 755,493.09               686,445.95           

จากการขายเงินลงทุน 11,113,503.48          10,785,734.68      

จากการขายหน่วยลงทุน 1,742,000.00            511,300.00           

รวมสินทรัพย์ 1,111,977,556.42     722,215,612.83    

หนี- สิน

เจา้หนี-

จากการซื-อเงินลงทุน 10,896,488.90          11,448,365.10      

จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 3,410,490.94            3,435,028.78        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 2,129,753.90            1,478,441.48        

หนี- สินอื8น 59,036.34                 44,900.64             

รวมหนี- สิน 16,495,770.08          16,406,736.00      

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,095,481,786.34     705,808,876.83    

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 975,201,869.10        641,044,919.01    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 378,794,099.31        319,522,068.37    

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน 4 (258,514,182.07)       (254,758,110.55)   

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,095,481,786.34     705,808,876.83    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.2333                    11.0102                

จาํนวนหน่วยลงทุนที8จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 97,520,186.9095      64,104,491.9013  

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2558

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย

 (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                 5.22

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.50 เมื/อทวงถาม 426,568.54 426,568.54 0.04

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.70 เมื/อทวงถาม 56,056,245.17 56,056,245.17 5.13

ธนาคารซิตี�แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0.80 เมื/อทวงถาม 577,584.41 577,584.41 0.05

พนัธบตัร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB15312B 12 มี.ค. 2558 121,000,000.00 120,736,826.21 11.04
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั                                         

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 
หมวดอาหารและเครื/องดื/ม                                                                                                                                                                                     3.44

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั/นแนล MINT 603,100 21,862,375.00 2.00
บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 269,300 15,686,725.00 1.44

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           
หมวดธนาคาร 6.91

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 230,000 43,815,000.00 4.01
บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 94,800 21,045,600.00 1.93
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 58,800 10,554,600.00 0.97

หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์                                                                                                                                                                          0.95
บมจ.ราชธานี ลีสซิ/ง THANI 2,647,200 10,429,968.00 0.95

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 0.50

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 97,100 5,486,150.00 0.50
กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   18.38
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 1,963,000 32,585,800.00 2.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 4,531,800 29,003,520.00 2.65
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 722,500 32,331,875.00 2.96
บมจ.แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ LPN 933,300 19,599,300.00 1.79
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 232,500 7,498,125.00 0.69
บมจ.ควอลิตี� เฮา้ส์ QH 7,621,800 29,877,456.00 2.73
บมจ.ศุภาลยั SPALI 2,052,800 50,088,320.00 4.58

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อก

หลกัทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2558

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย

 (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อก

หลกัทรัพย์

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                  1.43
บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั/น TTCL 569,007 15,647,692.50 1.43

หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                14.32
บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 2,074,200 86,079,300.00 7.87
บมจ.ออฟฟิศเมท OFM 41,200 2,235,100.00 0.21
บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ROBINS 1,165,100 52,138,225.00 4.77
บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,364,771 16,104,297.80 1.47

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               9.28
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 5,942,650 50,809,657.50 4.65
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 1,740,400 32,371,440.00 2.96
บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ BH 117,300 18,298,800.00 1.67

หมวดสื/อและสิ/งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       2.60
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 2,271,050 28,388,125.00 2.60

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      4.53
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 153,000 49,572,000.00 4.53

หมวดการท่องเที/ยวและสนัทนาการ 1.85
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 595,400 20,243,600.00 1.85

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร                                                                                                                                                                          19.55

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 108,500 26,582,500.00 2.43
บมจ.โทเทิ/ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั/น DTAC 346,200 32,542,800.00 2.98
บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์ INTUCH 1,328,800 107,300,600.00 9.81
บมจ. ไทยคม THCOM 1,214,900 47,381,100.00 4.33

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,062,522,134.09 บาท) 1,093,357,276.13 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย

 (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน
เงินฝากออมทรัพย ์                                 4.67

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.00 เมื0อทวงถาม 9,761,792.23 9,761,792.23 1.38

บมจ.ธ.ยโูอบี 2.00 เมื0อทวงถาม 22,705,123.02 22,705,123.02 3.21

ธนาคารซิตี�แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 1.50 เมื0อทวงถาม 572,209.13 572,209.13 0.08
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั                                         

กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           
หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย ์                                                                                                                                                                          1.43

บมจ.ราชธานี ลีสซิ0ง THANI 2,447,800 10,133,892.00 1.43
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 4.93
บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 489,300 34,862,625.00 4.93

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                                                                                                                                                                              
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์                                                                                                                                                                                   11.97

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั0น AMATA 3,616,900 44,849,560.00 6.34
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 1,649,800 7,160,132.00 1.01

บมจ.ควอลิตี� เฮา้ส์ QH 12,772,300 32,697,088.00 4.62
กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3.07

บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั0น TTCL 674,707 21,759,300.75 3.07
กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   1.50
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 398,100 10,649,175.00 1.50

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  
หมวดพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                13.77

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 1,607,500 63,094,375.00 8.91
บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 2,407,433 34,426,291.90 4.86

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               9.92
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 3,317,750 19,077,062.50 2.70
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 308,600 36,414,800.00 5.15
บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ BH 174,600 14,666,400.00 2.07

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อก

หลกัทรัพย์

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มกราคม 2557

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย

 (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อก

หลกัทรัพย์

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หมวดสื0อและสิ0งพิมพ ์                                                                                                                                                                                       16.18
บมจ.อาร์เอส RS 6,325,300 46,490,955.00 6.57
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 6,354,550 54,013,675.00 7.63
บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 632,200 14,034,840.00 1.98

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      5.81
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 239,900 41,142,850.00 5.81

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร                                                                                                                                                                          26.75

บมจ.โทเทิ0ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั0น DTAC 376,100 36,011,575.00 5.09
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั0นส์ INTUCH 1,190,900 83,958,450.00 11.86
บมจ. ไทยคม THCOM 1,836,600 69,331,650.00 9.80

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 812,025,979.18 บาท) 707,813,821.53 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มกราคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 23,769,942.82          21,257,230.53          

รายไดด้อกเบี&ย 1,770,572.52            737,400.24               

รวมรายได้ 25,540,515.34          21,994,630.77          

คา่ใชจ่้าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5, 9 18,347,173.39          14,393,619.59          

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 374,977.18               309,531.05               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 9 1,249,924.02            1,031,770.17            

คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 51,100.00                 51,000.00                 

รวมคา่ใชจ่้าย 20,023,174.59          15,785,920.81          

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,517,340.75            6,208,709.96            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 20,045,203.70          31,879,408.71          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 135,047,299.69        (186,023,781.52)       

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที8เกิดขึ&นและที8ยงัไม่เกิดขึ&น 155,092,503.39        (154,144,372.81)       

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 160,609,844.14        (147,935,662.85)       

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี&               
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มกราคม 2558

2558 2557

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 5,517,340.75            6,208,709.96            

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 20,045,203.70          31,879,408.71          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ&นจากเงินลงทุน 135,047,299.69        (186,023,781.52)       

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 160,609,844.14        (147,935,662.85)       

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 8) (164,365,915.66)       (156,044,692.49)       

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลคา่หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 1,004,695,628.06     1,894,633,265.93     

มูลคา่หน่วยลงทุนที8รับซื&อคืนในระหวา่งปี (611,266,647.03)       (1,202,260,539.25)    

การเพิ8มขึ&นสุทธิของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 393,428,981.03        692,372,726.68        

การเพิ8มขึ&นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 389,672,909.51        388,392,371.34        

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 705,808,876.83        317,416,505.49        

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 1,095,481,786.34     705,808,876.83        

การเปลี8ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 64,104,491.9013      21,136,909.8529      

บวก : หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 83,298,143.9523      124,663,836.1568    

หกั  :  หน่วยลงทุนที8รับซื&อคืนในระหวา่งปี (49,882,448.9441)     (81,696,254.1084)     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 97,520,186.9095      64,104,491.9013      

หน่วย

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี&               
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มกราคม 2558

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 160,609,844.14        (147,935,662.85)       

ปรับกระทบการเพิ8มขึ&น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื&อเงินลงทุน (2,137,779,040.06)    (2,035,792,855.52)    

การขายเงินลงทุน 1,908,245,313.41     1,492,459,528.60     

ส่วนตํ8ามูลคา่ตราสารหนี&ตดับญัชี (917,224.56)              -                            

การเพิ8มขึ&นในลูกหนี&จากเงินปันผลและดอกเบี&ย (69,047.14)                (672,701.54)              

การเพิ8มขึ&นในลูกหนี&จากการขายเงินลงทุน (327,768.80)              (3,927,440.05)           

การ(เพิ8มขึ&น)ลดลงในลูกหนี&จากการขายหน่วยลงทุน (1,230,700.00)           2,086,825.79            

การเพิ8มขึ&น(ลดลง)ในเจา้หนี&จากการซื&อเงินลงทุน (551,876.20)              6,614,936.55            

การลดลงในเจา้หนี&จากการรับซื&อคืนหน่วยลงทุน (24,537.84)                (2,355,191.00)           

การเพิ8มขึ&นในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 651,312.42               879,487.85               

การเพิ8มขึ&นในหนี& สินอื8น 14,135.70                 30,144.55                 

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ&นจากเงินลงทุน (20,045,203.70)         (31,879,408.71)         

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ&นจากเงินลงทุน (135,047,299.69)       186,023,781.52        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (226,472,092.32)       (534,468,554.81)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,004,695,628.06     1,894,633,265.93     

การรับซื&อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (611,266,647.03)       (1,202,260,539.25)    

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (164,365,915.66)       (156,044,692.49)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 229,063,065.37        536,328,034.19        

เงินฝากธนาคารเพิ8มขึ&นสุทธิ 2,590,973.05            1,859,479.38            

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 2,418,310.67            558,831.29               

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 5,009,283.72            2,418,310.67            

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี&               
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มกราคม 2558

2558 2557 2556 2555 2554*** 2553

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.0102 15.0171 11.6255 13.1660 11.1785 7.5840

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน ****

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.0916 0.0595 0.1974 0.0983 0.1464 0.1521

รายการกาํไรสุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 0.3327 0.3057 1.5620 0.4375 2.6088 1.1529

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 2.2415 (1.7838) 2.8248 (0.0042) 0.3683 2.2895

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั3งสิ3น 2.6658 (1.4186) 4.5842 0.5316 3.1235 3.5945

บวก(หกั) ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล **** (0.1927) 0.4817 0.0574           0.7779           0.0140           -             

หกั  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (2.2500) (3.0700) (1.2500) (2.8500) (1.1500) -             

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 11.2333 11.0102 15.0171 11.6255 13.1660 11.1785

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 17.15             (19.22)            38.28             11.32             25.00             37.36             

อตัราส่วนการเงินที1สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ1มเติมที1สาํคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 1,095,481.79 705,808.88    317,416.51    226,183.53    257,825.66    216,985.21    

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 2.14                2.05                1.98                1.89                1.83                1.57                

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 2.73                2.86                3.62                3.98                3.01                3.13                

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี1ยถ่วงนํ3าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) ** 291.22           263.78           275.74           324.33           330.22           472.17           

ขอ้มูลเพิ1มเติม

สาํหรับปี 2553 คาํนวณจากจาํนวนหน่วยที1จาํหน่ายแลว้ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี

ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัCวสัญญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ1 งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื3อคืน

ตั3งแต่ปี 2554 กองทุนมีการเปลี1ยนแปลงบริษทัจดัการใหม่ ดงันั3นกองทุนจึงมีการปรับเปลี1ยนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ต่อหน่วยเพื1อใหก้ารแสดงขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการคาํนวณของบริษทัจดัการแห่งใหม่โดยการปรับเปลี1ยนวิธีดงักล่าวมิไดมี้

การปรับยอ้นหลงั

ขอ้มูลต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน

และการเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ที1เกิดขึ3นในระหวา่งปีเนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วย

ของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

บาท

****

*

**

***

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 มกราคม 2558 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ลปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื,อวนัที, 2 พฤษภาคม 2545 มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด 
(“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นและเงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนผสมแบบยดืหยุน่ประเภทรับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดอายขุองโครงการ โดยจะกระจาย
การลงทุนในตราสารทุน  ตราสารหนี�  และหรือเงินฝาก  หรือตราสารอื,นตามที,สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ตั�งแต่ร้อยละ 0 
ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามสดัส่วนการลงทุนที,เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที,กาํหนดในหนงัสือชี�ชวน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 
รวมถึงการตีความที,ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื,อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที,
รับรองทั,วไปของประเทศไทย นอกจากนี�งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที,กาํหนดในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที, 106 เรื,อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที,ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2557) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที,ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี�  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ,งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ, งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที,มีรอบบัญชีเริ,มในหรือหลงัวนัที,          
1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื,อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื,อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเ กี, ยวกับบุคคลหรือกิจการ          
ที,เกี,ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที,ถือไวเ้พื,อขาย              
และการดาํเนินงานที,ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ,งจูงใจที,ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที,ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 1 การเปลี,ยนแปลงในหนี� สินที,เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 

การบูรณะและหนี� สินที,มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี

ฉบบัที, 29 เรื,อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที,มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 17 การจ่ายสินทรัพยที์,ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื,อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี�  

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ, งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที,มีรอบบัญชีเริ,มในหรือหลงัวนัที,          
1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื,อง 

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

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

การเปิดเผยขอ้มูลเกี,ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

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

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

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

เมื,อออกจากงาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื,อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              
ที,เงินเฟ้อรุนแรง 

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

ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที,อาจเกิดขึ�น และ
สินทรัพยที์,อาจเกิดขึ�น   

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

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

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

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที,ทาํขึ�นตามรูปแบบ

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

การเปลี,ยนแปลงในหนี� สินที,เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 
การบูรณะ และหนี� สินที,มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื,อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที, 29 (ปรับปรุง 2557) เรื,องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที,เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 14  
 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยที์,ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ, งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที,มีรอบบัญชีเริ,มในหรือหลงัวนัที,                   
1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื,อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที, 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที,เริ,มใช ้
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที สําคญั  

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที,ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที,กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที,กองทุนจ่ายเพื,อใหไ้ดม้าซึ,งเงินลงทุนนั�น 

- หลกัทรัพยที์,เป็นตราสารทุนที,มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซื�อขายครั� ง
ล่าสุดของวนัที,วดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยที์,เป็นตราสารทุนที,ไม่มีตลาดซื�อขายรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมที,ประมาณขึ�นโดยผูจ้ดัการ
กองทุน ซึ,งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร 

- หลกัทรัพยที์,เป็นตราสารหนี�  แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื�อขายที,
ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัที,วดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี�  ซึ, งมีอายคุรบกาํหนดภายใน 
90 วนั นบัตั�งแต่วนัที,ลงทุนและไม่มีเงื,อนไขการต่ออายเุมื,อมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี�นั�นไม่แตกต่าง
จากราคาทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที,ยงัไม่เกิดขึ�นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุน ณ วนัที,วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที,จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี,ยถ่วงนํ� าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที,ประกาศจ่ายและมีสิทธิที,จะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบี�ยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที,แทจ้ริง   

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที,จาํหน่ายเงินลงทุน  

บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี�ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที,แทจ้ริง ซึ, งยอดที,ตดัจาํหน่ายนี� แสดง
เป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบี�ยรับ 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที,รับรองทั,วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้การประมาณและตั�งขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซึ, งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที,เกี,ยวกับสินทรัพย ์หนี� สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี,ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินที,อาจเกิดขึ�น ซึ,งผลที,เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที,ประมาณไว ้ 
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4. กาํไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนสุทธิที,เกิดขึ�นจากเงินลงทุนสะสม (เริ,มสะสม 2 พ.ค. 45) (32,589,379.08)  (32,589,379.08)  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที,ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนสะสม 

 (เริ,มสะสม 2 พ.ค. 45) (222,168,731.47) 

  
   81,811,623.87 

กาํไร(ขาดทุน)สะสมตน้ปี (254,758,110.55)     49,222,244.79 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี�  
ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.8985 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  
(เดิม 1.8081 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ถึงวนัที,      
28 ตุลาคม 2557) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0375 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.125 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

โดยมีค่าธรรมเนียมขั�นตํ,า 200,000 บาทต่อปี  

6. เงนิฝากธนาคาร        

ณ วนัที, 31 มกราคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย   
 บาท  อตัราดอกเบี�ย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  5,009,283.72  2,418,310.67  0.375  0.50 

7. ข้อมูลเกี ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน  

กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที, 31 มกราคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัSวสัญญาใชเ้งินเป็น
จาํนวนเงิน 2,726.50 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวนเงิน 2,030.49 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 291.22 (ปี 2557: 
ร้อยละ 263.78) ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี,ยระหวา่งปี 

8. เงนิปันผลจ่าย 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที, 31 มกราคม 2558 และ 2557 กองทุนไดจ้่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานดงันี�    
(หน่วย : บาท) 

วนัปิดสมุดทะเบียน  สาํหรับรอบระยะเวลา  อตัราหน่วยละ  รวม 

5 กนัยายน 2557  1 กมุภาพนัธ์ 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  1.75  131,625,541.59 

12 มีนาคม 2557  1 สิงหาคม 2556 - 31 มกราคม 2557  0.50  32,740,374.07 

6 กนัยายน 2556  1 กมุภาพนัธ์ 2556 - 31 กรกฎาคม 2556  1.00  60,139,777.43 

12 มีนาคม 2556  1 กมุภาพนัธ์ 2555 - 31 มกราคม 2556  2.07  95,904,915.06 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการที เกี ยวข้องกนั    

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที,สําคญักับบริษทัจัดการและกิจการอื,น ซึ, งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที,สาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที, 31 มกราคม 2558 และ 
2557 มีดงัต่อไปนี�   

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 18,347,173.39  14,393,619.59  ตามเกณฑที์,ระบุในหนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,249,924.02  1,031,770.17  ตามเกณฑที์,ระบุในหนงัสือชี�ชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ซื�อเงินลงทุน 69,653,517.72  -  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 132,949,006.47  -  ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 256,855.36  343,106.27  ราคาตลาด 

ณ วนัที, 31 มกราคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที,มีสาระสาํคญักบักิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั ดงันี�  

 บาท 

 2558  2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,915,775.22  1,310,649.05 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 126,137.44  90,609.56 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที,จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที,เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื,อการเก็งกาํไร
หรือการคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื,องจากสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั� น อีกทั� งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น     
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที,แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยถือตามราคาที,ซื�อขายกนัในตลาด  ดงันั�น กองทุนเชื,อ
ว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาํคญั 

ความเสี,ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี�ยคือโอกาสที,ราคาตราสารหนี�อาจจะเพิ,มขึ�นหรือลดลง เมื,ออตัราดอกเบี�ยในทอ้งตลาดมี
การเปลี,ยนแปลงโดยทั,วไป หากอตัราดอกเบี� ยในทอ้งตลาดเพิ,มสูงขึ�น ราคาตราสารหนี� จะลดลง และหากอตัรา
ดอกเบี� ยในทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี� จะมีราคาเพิ,มสูงขึ�น ยิ,งตราสารหนี� มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสาร
หนี�นั�นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี�ยมากขึ�นเท่านั�น  
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ความเสี,ยงดา้นการใหสิ้นเชื,อ   

กองทุนมีความเสี,ยงที,อาจเกิดจากการที,คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที,ระบุไวใ้นเครื,องมือทางการเงิน 
เนื,องจากกองทุนมีลูกหนี�  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น กองทุนจึง
ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี�  

ความเสี,ยงดา้นอตัราแลกเปลี,ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี� สินทางการเงินที, เป็นเงินตราต่างประเทศ  ดังนั� นจึงไม่มีความเสี,ยงจากอัตรา
แลกเปลี,ยน 

ความเสี,ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี,ยงดา้นตลาดเนื,องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี�   ซึ, งผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดงักล่าวขึ�นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ, งสภาวการณ์
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที,ออกตราสาร ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบั
ประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้
ราคาของตราสารเพิ,มขึ�นหรือลดลงได ้

การบริหารความเสี,ยง 

กองทุนบริหารความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ�นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการที,จะลงทุน 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

            งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื,อวนัที, 2 มีนาคม 2558                                                                                                                                        
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มกราคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,098,447,152.94 100.27

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 20,243,600.00 1.85
             การแพทย์ 101,479,897.50 9.27
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 49,572,000.00 4.53
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 10,429,968.00 0.96
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 213,807,000.00 19.52
             ธนาคาร 75,415,200.00 6.89
             ธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม 2,235,100.00 0.21
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 5,486,150.00 0.51
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 216,632,088.50 19.77
             พาณิชย์ 154,321,822.80 14.08
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 28,388,125.00 2.59
             อาหารและเครื�องดื�ม 37,549,100.00 3.42
     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 120,736,826.21 11.02
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 427,138.26 0.03
         S&P
             Rate A- 577,976.87 0.05
         FITCH-LONG
             Rate AAA 56,134,237.67 5.12
             Rate AA 5,010,922.13 0.45
อื5นๆ (2,965,366.60) (0.27)

     ลูกหนีN 13,530,403.48 1.23
     เจา้หนีN (14,366,016.18) (1.31)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,129,753.90) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,095,481,786.34 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 

AA  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจนโดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยางมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และ

ไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาว ซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะส้ันในระดับท่ีนาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 

   
 

บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดย
อันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผูออก
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูง
กวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี มี
ความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถใน
การชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความม่ันคงยังจํากัดอยู
ในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อ
ตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้
ในปจจุบัน 

   
   

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช 
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัด
อันดับท่ีสูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
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Standard & Poor's 
AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 

และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
AA  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 
A  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
BBB  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจ
สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจนโดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ อยางมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได 

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

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ�ลปันผล / Krungsri Flexible Dividend Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กุมภาพันธ์ 2557 31 มกราคม 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

299,656.13บจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 10.57

288,903.50บมจ.หลกัทรัพย์ภทัร/ Phatra Securities Plc. 10.19

256,855.36บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc. 9.06

239,477.43บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 8.45

225,744.86บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 7.96

225,375.29บมจ.หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities One Plc. 7.95

213,024.52บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 7.51

207,726.89บมจ.หลกัทรัพย์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 7.33

137,401.49บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc. 4.85

120,181.28บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 4.24

620,967.40อืUน ๆ/ Other 21.90

2,835,314.15รวม / Total 100.00
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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�ลปันผล ไดส่้งตวัแทนซึ	งเป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ 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. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์                                                                                                                                                                      1 1 15 - 1
6 บมจ. อาร์เอส                                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
7 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                                                                                                                                                  2 2 18 - 2
8 บมจ.ควอลิตี� เฮาส์                                                                                                                                                                                       1 1 9 - 1
9 บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั	น                                                                                                                                                                               1 1 9 - 1

10 บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                                                                                                                                                                      2 2 10 - 2
11 บมจ.โทเทิ	ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั	น                                                                                                                                                                         1 1 9 - 1
12 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 8 - 1
13 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
14 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท                                                                                                                                                                                   1 1 13 - 1
15 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั	นแนล                                                                                                                                                                           1 1 8 - -
16 บมจ.ราชธานี ลีสซิ	ง                                                                                                                                                                                     1 1 13 - 1
17 บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์                                                                                                                                                                                1 1 9 - 1
18 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    1 1 12 - 1
19 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั	น                                                                                                                                                                                   1 1 7 - 1
20 บมจ.อินทชั โฮลดิ�งส์                                                                                                                                                                                    1 1 17 - 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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ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2557  ถึงวันที ่31 มกราคม 2558)  

ชื่อกองทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
 

หมายเหต ุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (http://www.krungsriasset.com) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission) 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (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) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอื้ออานันท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพย์พัฒนา 
4. นายสาธิต บัวชู 
5. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 134.73% 
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