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��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� (������!) #����$��������%�&���%' #��ก������%(�ก�������)�*ก+����,� 2 ���.�ก�����,��/�� 
(KFFLEX2RMF) 7�,�87������. 1 7���:; 2557 
>������. 30 ก������ 2558 ;������	
����������� B��;�����&����������, 

��ก������������ 

ก������%(�ก�������)�*ก+����,� 2 ���.�ก�����,��/�� ;�;��:��������$��$��C� D �����. 30 ก������ 2558 ����ก�� 472.40 �	����� :���%G�
;��:��������$��$��C�7���������������ก�� 46.5705 ��� B��;���ก�������������	����� 12 ����� �����	���& 13.95 ����
;�กก����กDJ�;�7�K��ก�������ก������������ ��.�����	���& 5.37 

L��&ก�������M�/�����.����;� 

M�/��� 1%'��.����;� 7�,�87������. 1 7���:; 2557 
>������. 30 ก������ 2558 ��/��7�����ก������8��%�&���N�� N�	����%���7��
������ก 1,585.67 ��� D $�,������;���:; 2558 ;�������. 1,349.00 ��� D $�,������ก������ 2558 ����%G�ก��%���7�������	���& 
14.93  
M������7���:; 2557 7��������.�B�ก;�:��;������ ���;ก���:��;N;�8�����7���P ก�����ก�������&����%�&��� (IMF) %�����
:��ก��D�ก���7��B7#������Kก��B�ก C��:��ก�����B�% (ECB) $��$�TT�D��.�&��������B���� Quantitative Easing (QE) 
���.;�7�;���.�7��$�	ก������Kก����.����8� M�#D&��. C��:��ก���T�.%�_� (BOJ) $�	��:��;%�&���M�B��ก��%������.;%��;�D����   
���b��#��B:��ก�� QE  
M�������c���ก��� 2557 $L���d��! ������7����#������M�N7�;�$ 3 %' 2557 7.��ก���ก��:��ก��D�#��7��� B������Kก��N��
#���7��������	���& 0.6 �;�.������ก��/��������ก��#��%'ก����	� ��:��,��;�����M�7���B�ก%���7�����������7�����.��$���&��� 70 
�������$��K! 7��������� 7.��$��M���� 4 %' ���ก���;%�&���B��%ก$��$�TT�DN;�%�����%��;�Dก�����7���.�������:�  
M������C����:; 2557 ��:��,��;�����M�7���B�ก%���7������7�����.����ก�����ก����	� M�#D&��. $ก������������#����$�+��%���7��
����:����$���&���7.��$���%G�%�&��7�ก��D���ก:��,� ��ก;�7�ก��:�.����7�#��/�7�7&���7ก8�&ก��%���7������#����:��,��;��  
M������;ก��:; 2558 �����ก��ก�������N�	���%e����$���$�����ก;�7�ก������:����/��%��;�D (QE) ��กC��:��ก�����B�% 
(ECB) +>.�;�;��:��;�กก�����.��ก�����:��N�	 M�#D&��.7����#�������Kก��N��M������C����:;���:�8$��
>�ก��)fg�7����.�%G�N%�����
�/�.��/	�  
M������ก�;L����C� 2558 8��B�	;����Kก���	��;L�:���:�����8� B��������N7�;�$ 4 %' 2557 #���7��M���7���	���& 2.3 7����#
����Kก��N�������;ก��:;8$��M	�*�
>�ก����,�7��#������Kก����.7.��ก���:�� B���b��&ก�����BL:L�:��ก/���.%���7�����.;#>,�
������	���& 0.2 ��ก�����ก����	�  
M������;���:; 2558 ��ก�������#�����ก��N���ก:��;ก����7��ก��%���#>,���7����ก���,�#��C��:��ก���$��K! ��.��*�ก���:�� 
�����ก������ก���	�������ก;���ก���:��M�/���7	������ ���%������%h�;��ก���7��B7�������Kก�� (GDP) %' 2558 ������
�	���& 7.0 ��ก���;M�%' 2557 ��.�7��B7�	���& 7.5 :D&ก��;ก���B����ก������ (ก��.) ;�;7�%�������7����ก���,����	���& 0.25 
��ก���;��.�&����	���& 2.0 �%G��	���& 1.75 +>.�$�����ก��ก��ก��:��ก��D�#��7���$���MT�+>.�:������&:�N�	��.�	���& 2.0 
M�������;���� 2558 #	�;������Kก��L��M�%�&������:����/�,
>�L��&����Kก����.����8� ก�����BL:8�&ก�������#��L�:��ก/�
%���7������ ��ก��ก��,� C��:��8��%�&���N�� (C%�.) $�	��:��;%�&���M��	��ก��%�������7����ก���,��B��������ก   
�	���& 0.25 N%������.�&����	���& 1.5  
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M�������c�L�:; 2558 7����#�������Kก��N��B����;���:���������� ��/��:��;�/�.�;�.�#����	���BL:%���7�����������7�����.��$��
�&��� 76.6 ��� ����%G�ก��%��������%G��������. 4 7��7��ก�� 8�&�%G��&���7.����.$��M���� 10 ����� $����ก���:D&ก��;ก����d��
����Kก��8�&$��:;8��/�7� (NESDB) %�&ก��������N7�;�$ 1 %' 2558 �7��B7�	���& 3.0 ��ก%'ก��� 7.��ก�����.7���:��N�	��.�	���& 
3.4 $����M	 NESDB %�����:��ก��D�ก���7��B7#������������ก�	���& 3.5 n 4.5 �����	���& 3 n 4 �����ก��ก�������N�	���
��ก�&��7�����.�� ���C��:����D�/�������������,��.N;�ก��M	�ก�����N�	 (NPL) %���7�����.;#>,� B���b��&$���/�.�M�ก���;C��ก��#���
ก���8�&��*ก  
M������;�
����� 2558 ��K;�7��ก�&����$�C��D$�#����������	%_��B�: MERS ���8�กM�%�&���N�� $����M	�ก��8����#��
��ก������M�ก���;��.�ก�.��#	��ก��ก���������.����������8�� ��ก��ก��,� ��ก�����;�:��;ก����7��%eT�L��8	�8�	� ��.:��������
$����M	������N��%��������	���& 0.3  
M������ก�กo�:; 2558 �����ก��ก��������%G�N%������%��&���7�����,������ %�&/�/�/��ก��+��:&8��%�&/�;7�N;����
#	��$����ก��	���, M�#D&��. ก��N�#�����������&�����! 
�ก%�����%�&;�Dก��D��� ��ก������������#����ก������M�ก���;
C��:����D�/��#��N��%�&���N7�;�$ 2 %' 2558 ��.%�&ก����ก;�:���#	����������� B����,$����.N;�ก��M	�ก�����N�	 (NPL) 
B����;#��C��:����D�/��%���7�����.;#>,� 8�&ก���7��B7#��$���/�.�����8��� $����M	��ก������M�ก���;C��:����D�/��%���7��
����  
M������$���:; 2558 ก��%�����:���������#�����M������. 11 $���:; 2558 $����M	��ก�������#���	���.�B�ก ��:��,��;��
%���7������$���&���7.��$��M���� 6 %' ��ก��ก��,� M�/���:.��#�������. 17 $���:; 2558 �ก���7��&����#>,� D M�ก���ก������! 
$����M	;���	�$��/���7 20 ��� 8�&�����*�ก��� 125 ��� :D&ก��;ก���B����ก������ (ก��.) ;�;7�:���7����ก���,��B������.�&���
�	���& 1.5 ��&���$;��*���&%�;����;�L�;����������/ ;���&��;��/B�ก��B%���ก�	� ! 87��7�,�:D&��K;�7��/��M;� B��;� 
��.$;:�� ��7��������ก�� �%G���	��8��B��������Kก��M�L����; 
M������ก������ 2558 �����ก��ก�������N;�:���$�M$��ก C��:��8��%�&���N��%�����%�&;�D�ก����7��ก���7��B7#��
����Kก��N����ก:��,���ก�	���& 3.0 �%G��	���& 2.7 ��กก��$����ก��.����8�ก�����.:��N�	 ก��. ;�;7�:���7����ก���,��B����N�	��.
�	���& 1.5 �%G�:��,���.$�;7��7��ก�� :���������%���7��M���������.����:���� B������:���ก�� 36 ���7���������$��K!   
 

8��B�	;ก������� 

������! ;�;�;;�������/��7�����ก������! ;�8��B�	;������M��&�&$�,� �����N�ก*7�; M��&�&��� ������! ���:�;�;�;;���/����ก
7��ก�������7��$����� B��N�	���%e����$���$�����ก��7����ก���,���.;�8��B�	;���7������M��&���7.�� ��ก������������#�������� 
���&�����! ��.;�8��B�	;�7��B7�����7�����.�� 8�&7�����ก������N����.���:��%G���.���$�M�7����ก������;�.��%���������ก��7���
��ก��������.�P M�L�;�L�: 
8�����ก�������ก�����7��$��������:��%G�ก��:������ก��ก��������.�&��������7�� ��กก��#	�;����.N�	�����กก����%&ก��
��	��������������&�����! ก�����:��&����������&�����! ��,�M��/��:�DL�� 8�&�/��%��;�D ��;
>�ก��7��7�;��ก������������
#�����������&�����! �����$;.���$;� B��������! �/�.����8�����ก�������ก�����7��$��������ก�����&�%G�$�.���.$���$��;M	
ก�����$�;��
$�	����7��8����กก�������M�7�����ก������! ��.��M��&�&ก��� 8�&�&�&��� 
 

������! M:��#�#����&:�D������	
�������������.N�	;��:��;N�	���M�M	������! �%G���	��������������#������ ��,���, ������! �&
�����D���������B����ก���������.�;�&$;ก��$
��ก��D��	��:��;�&;���&��� 8�&:���>�
>���%�&B�/��$��$��#����	
������
������%G�$��:�T 

��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ(ล 2 เพื*อการเลี(ยงชีพ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ล 2 เพืBอการเลี� ยงชีพ ซึB งประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัทีB 30 กนัยายน 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลีBยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอ้มูลทางการเงินทีBสาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีBสาํคญัและหมายเหตุเรืBอง
อืBนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามทีBควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกีBยวกบัการควบคุมภายในทีBผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืBอให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีBปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีBขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึB งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพืBอให้ไดค้วามเชืBอมัBนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลทีBขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพืBอให้ไดม้าซึB งหลกัฐานการสอบบญัชีเกีBยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วธีิการตรวจสอบทีBเลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึB งรวมถึงการประเมินความเสีBยงจากการแสดงขอ้มูลทีBขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสีBยงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีBเกีBยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีBควรของกองทุน เพืBอออกแบบ
วธีิการตรวจสอบทีBเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืBอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีBผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีBจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชืBอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีBขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืBอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 

 

7



8



หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 553,307,652.55 บาท

ในปี 2558 และ 400,292,026.99 บาทในปี 2557) 3, 7, 8 507,208,339.77      447,486,461.41    

เงินฝากธนาคาร 6 2,260,417.61          1,929,190.61        

ลูกหนี-

จากเงินปันผลและดอกเบี-ย 385,356.99             104,155.38           

จากการขายหน่วยลงทุน 291,256.00             135,100.00           

รวมสินทรัพย์ 510,145,370.37      449,654,907.40    

หนี- สิน

เจา้หนี-

จากการซื-อเงินลงทุน 36,567,910.53        3,000,683.03        

จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 193,733.63             1,714,661.52        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 959,832.13             940,860.65           

หนี- สินอื8น 26,599.66               23,006.32             

รวมหนี- สิน 37,748,075.95        5,679,211.52        

สินทรัพยสุ์ทธิ 472,397,294.42      443,975,695.88    

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 101,436,823.91      82,030,965.68      

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 285,188,537.56      205,431,703.49    

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4 85,771,932.95        156,513,026.71    

สินทรัพยสุ์ทธิ 472,397,294.42      443,975,695.88    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 46.5705 54.1229

จาํนวนหน่วยลงทุนที8จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 10,143,682.3905    8,203,096.5685    

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบดุล

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี-               
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.95 เมื+อทวงถาม 12,856,038.03    12,856,038.03     2.53

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.00 เมื+อทวงถาม 32,253,330.12    32,253,330.12     6.36

พนัธบัตร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT177A 2.66 21 ก.ค. 2560 10,000,000.00 10,192,664.90     2.01

ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT187A 1.55 20 ก.ค. 2561 5,000,000.00 4,977,829.60      0.98

หุ้นกู้

บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP169A 4.49 8 ก.ย. 2559 8,900,000.00 9,120,820.30      1.80

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR165A 3.54 15 พ.ค. 2559 1,400,000.00 1,414,432.91      0.28

บมจ.เอม็ บี เค MBK163A 4.05 9 มี.ค. 2559 3,100,000.00 3,131,142.76      0.62

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS171A 3.78 31 ม.ค. 2560 7,300,000.00 7,478,538.14      1.47

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามญั

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดอาหารและเครื%องดื%ม                                                                                                                                                                                     

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล MINT 373,500              10,738,125.00 2.12

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 164,700              9,511,425.00 1.88

กลุ่มธุรกจิการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 141,100              22,576,000.00 4.45

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 96,600                16,518,600.00 3.26

หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.ราชธานี ลีสซิ+ง THANI 1,431,390           3,549,847.20 0.70

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์                                                                                                                                                                                   

บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 115,800              6,224,250.00 1.23
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั+น AMATA 864,300              10,717,320.00     2.11
บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 2,203,500           11,898,900.00     2.35
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 445,100              19,918,225.00     3.93
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 444,200              7,551,400.00      1.49
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท PS 401,700              11,548,875.00     2.28
บมจ.ควอลิตีO เฮา้ส์ QH 4,268,483           10,329,728.86     2.04
บมจ.ศุภาลยั SPALI 802,800              14,691,240.00     2.90

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.ทีทีซีแอล TTCL 229,226              5,249,275.40      1.03

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ0ล 2 เพื%อการเลี0ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2558

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
 หมายเลข

ตราสาร

อตัราดอกเบีOย 

(%)
วนัครบอายุ

 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนีO
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ0ล 2 เพื%อการเลี0ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2558

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
 หมายเลข

ตราสาร

อตัราดอกเบีOย 

(%)
วนัครบอายุ

 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   

บมจ.ปตท PTT 70,100                16,824,000.00 3.32

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณิชย์                                                                                                                                                                                                 

บมจ. ซีโอแอล COL 25,800                935,250.00 0.18

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 746,000              35,621,500.00 7.02

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 670,934              7,849,927.80 1.55

บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ROBINS 597,500              22,705,000.00 4.48
หมวดการแพทย์                                                                                                                                                                                                

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 2,810,675           19,253,123.75 3.80

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 1,310,700           24,414,450.00 4.81

หมวดสื%อและสิ%งพมิพ์                                                                                            

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 1,663,626           5,822,691.00 1.15

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 192,200              8,168,500.00 1.61

หมวดการท่องเที%ยวและสันทนาการ

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 281,500              10,556,250.00 2.08
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 34,000                9,554,000.00      1.88

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 92,800                1,447,680.00      0.29

กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื%อสาร

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 101,400              22,916,400.00 4.52

บมจ.โทเทิ+ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั+น DTAC 137,800              7,957,950.00 1.57

บมจ.อินทชั โฮลดิOงส์ INTUCH 734,900              53,463,975.00 10.54

บมจ.ไทยคม THCOM 546,900              17,227,350.00 3.40

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK-W1 9,610                  42,284.00 0.01

รวมเงินลงทุนทั0งสิ0น (ราคาทุน 553,307,652.55 บาท) 507,208,339.77 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนีO
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

เงนิฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.75 เมื+อทวงถาม 5,221,201.20     5,221,201.20        1.17

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.70 เมื+อทวงถาม 434,786.01        434,786.01           0.10

หลกัทรัพย์จดทะเบยีน

หุ้นสามัญ

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดอาหารและเครื#องดื#ม                                                                                                                                                                                     

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล MINT 263,900             9,764,300.00 2.18

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 142,700             8,704,700.00 1.95

กลุ่มธุรกจิการเงนิ                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 108,600             22,154,400.00 4.95

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 62,400               11,356,800.00 2.54

หมวดเงนิทุนและหลกัทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.ราชธานี ลีสซิ+ง THANI 1,344,125          5,134,557.50 1.15

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                                                                                                                                                                                   

บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 300,700             18,342,700.00 4.10
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั+น AMATA 1,441,400          23,350,680.00      5.22
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 93,600               4,352,400.00        0.97
บมจ.แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท์ LPN 398,300             8,643,110.00        1.93
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 1,716,900          17,855,760.00      3.99
บมจ.ควอลิตีF เฮา้ส์ QH 4,741,400          20,008,708.00      4.47

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั+น TTCL 258,426             8,011,206.00        1.79

กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   

บมจ.ปตท PTT 12,500               4,500,000.00 1.01

กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 964,300             43,152,425.00 9.64

บมจ.ออฟฟิศเมท OFM 8,600                 442,900.00 0.10

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,164,568          16,303,952.00 3.64

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ1ล 2 เพื#อการเลี1ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที# 30 กนัยายน 2557

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
 หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบีFย (%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้
 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนีF
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท) 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ1ล 2 เพื#อการเลี1ยงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วันที# 30 กนัยายน 2557

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
 หมายเลข
ตราสาร

อตัรา
ดอกเบีFย (%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้
 ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน
หมวดการแพทย์                                                                                                                                                                                                

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 2,139,975          21,827,745.00 4.88

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 1,020,200          18,873,700.00 4.22

บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ BH 72,100               9,517,200.00 2.13

หมวดสื#อและสิ#งพมิพ์                                                                                            

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI 1,901,513          26,431,030.70 5.91
หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 109,300             26,122,700.00      5.84

กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 63,200               14,220,000.00 3.18

บมจ.อินทชั โฮลดิFงส์ INTUCH 728,800             52,838,000.00 11.81

บมจ.ไทยคม THCOM 708,000             29,205,000.00 6.53

บมจ.โทเทิ+ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั+น DTAC 197,300             20,716,500.00 4.63

รวมเงนิลงทุนทั1งสิ1น (ราคาทุน 400,292,026.99 บาท) 447,486,461.41 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนีF
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หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 13,153,293.81     11,276,069.98    

รายไดด้อกเบี%ย 1,261,662.61       337,367.04         

รวมรายได้ 14,414,956.42     11,613,437.02    

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 10,285,244.64     7,802,615.38      

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 182,918.44          138,765.95         

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 816,600.50          619,491.24         

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 46,000.00            46,000.00           

รวมค่าใชจ่้าย 11,330,763.58     8,606,872.57      

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 3,084,192.84       3,006,564.45      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ%นจากเงินลงทุน 19,468,460.60     19,028,564.91    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ%นจากเงินลงทุน (93,293,747.20)    31,647,167.46    

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที8เกิดขึ%นและที8ยงัไม่เกิดขึ%น (73,825,286.60)    50,675,732.37    

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (70,741,093.76)    53,682,296.82    

บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี%                
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2558 2557

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 3,084,192.84       3,006,564.45      

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ%นจากเงินลงทุน 19,468,460.60     19,028,564.91    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ%นจากเงินลงทุน (93,293,747.20)    31,647,167.46    

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (70,741,093.76)    53,682,296.82

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 175,159,781.59 214,183,651.17

มูลค่าหน่วยลงทุนที8รับซื%อคืนในระหวา่งปี (75,997,089.29)    (80,582,342.34)   

การเพิ8มขึ%นสุทธิของทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 99,162,692.30 133,601,308.83

การเพิ8มขึ%นของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 28,421,598.54 187,283,605.65

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 443,975,695.88   256,692,090.23  

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 472,397,294.42 443,975,695.88

การเปลี8ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน 

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 8,203,096.5685   5,371,066.8755  

บวก หน่วยลงทุนที8ขายในระหวา่งปี 3,424,420.5387   4,443,675.5329  

หกั หน่วยลงทุนที8รับซื%อคืนในระหวา่งปี (1,483,834.7167) (1,611,645.8399)

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 10,143,682.3905 8,203,096.5685

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

บาท

หน่วย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี%                
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (70,741,093.76) 53,682,296.82

ปรับกระทบการเพิ8มขึ%น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื%อเงินลงทุน (907,449,180.18) (429,465,417.30)

การขายเงินลงทุน 774,463,593.52   290,590,269.65  

ส่วนตํ8ามูลค่าตราสารหนี%ตดับญัชี (561,578.30) -                      

การเพิ8มขึ%นในลูกหนี%จากเงินปันผลและดอกเบี%ย (281,201.61) (40,208.32)

การเพิ8มขึ%นในลูกหนี%จากการขายหน่วยลงทุน (156,156.00) (26,100.00)

การเพิ8มขึ%นในเจา้หนี%จากการซื%อเงินลงทุน 33,567,227.50 3,000,683.03

การเพิ8มขึ%น(ลดลง)ในเจา้หนี%จากการรับซื%อคืนหน่วยลงทุน (1,520,927.89) 193,053.03         

การเพิ8มขึ%นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,971.48 394,807.72

การเพิ8มขึ%นในหนี% สินอื8น 3,593.34 9,520.68

รายการกาํไรสุทธิที8เกิดขึ%นจากเงินลงทุน (19,468,460.60) (19,028,564.91)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ%นจากเงินลงทุน 93,293,747.20 (31,647,167.46)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (98,831,465.30) (132,336,827.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 175,159,781.59 214,183,651.17

การรับซื%อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (75,997,089.29) (80,582,342.34)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 99,162,692.30 133,601,308.83

เงินฝากธนาคารเพิ8มขึ%นสุทธิ 331,227.00 1,264,481.77

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 1,929,190.61       664,708.84         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 2,260,417.61 1,929,190.61

บาท

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี%                

16



2558 2557 2556 2555 2554 2553

ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 54.1229       47.7916       36.5718       28.2837       29.6846       21.6727       

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน *

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3263         0.4554         0.5582         0.4934         0.4193         0.2390         

รายการกาํไรสุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 2.0602         2.8824         10.8676       3.0625         4.0719         5.1798         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (9.8724)       4.7938         (0.1799)       5.0128         (5.7341)       3.3513         

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั3งสิ3น (7.4859)       8.1316         11.2459       8.5687         (1.2429)       8.7701         

หกั ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล * (0.0665)       (1.8003)       (0.0261)       (0.2806)       (0.1580)       (0.7582)       

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 46.5705       54.1229       47.7916       36.5718       28.2837       29.6846       

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) (14.50)          14.50           16.71           26.18           (4.74)            33.10           

อตัราส่วนการเงินที1สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ1มเติมที1สาํคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 472,397.29  443,975.70  256,692.09  126,407.72  104,981.53  104,942.88  

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 2.32             2.33             2.34             2.38             2.30             2.10             

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 2.95             3.14             3.17             3.88             3.90             3.01             

อตัราส่วนของการซื3อขายเงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) ** 233.36         129.60         217.37         286.09         212.49         324.27         

ขอ้มูลเพิ1มเติม

* ขอ้มูลต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน และการเปลี1ยนแปลง

ของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ที1เกิดขึ3นในระหวา่งปีเนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วยของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัEวสัญญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือ

ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ1งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื3อคืน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 

1.      ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2545 โดยมีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000         
ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 
(“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน   

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ประเภทรับซื�อคืนหน่วยลงทุน ซึ�งไม่กาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน โดย
มีวตัถุประสงคที์�จะลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกั รวมทั�งลงทุนในตราสารหนี�  และหรือเงินฝาก   

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป
ของประเทศไทย นอกจากนี� งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 
106 เรื�อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี�  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ�งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ� มในหรือหลังวนัที� 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) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ� มในหรือหลังวนัที�  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   
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
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�อง การรายงานทาง
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) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบัญชีเริ� มในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม 2559 
ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ข อ ง อัต ร า
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื�อออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อ
รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ� น และ
สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที� ถือไวเ้พื�อขายและการ
ดาํเนินงานที�ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11  
(ปรับปรุง 2558) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความ
เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1  
(ปรับปรุง 2558) 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4  
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7  
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อกําหนดเ งินทุนขั� นตํ� าและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี�  สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 
19 (ป รับปรุง  2558)  เ รื� อง  ผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช ้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที�กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที�กองทุนจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั�น 

- หลกัทรัพยที์�เป็นตราสารทุนที�มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซื�อขายครั� ง
ล่าสุดของวนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี�  แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื�อขายที�
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี� ซึ�งมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 
วนั นบัตั�งแต่วนัที�ลงทุนและไม่มีเงื�อนไขการต่ออายเุมื�อมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี�นั�นไม่แตกต่างจากราคา
ทุนตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั 
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การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที�ประกาศจ่ายและมีสิทธิที�จะไดรั้บ 

ดอกเบี�ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง   

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง   

บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี�ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ซึ� งยอดที�ตดัจาํหน่ายนี� แสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบี�ยรับ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั�งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ซึ�งผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณไว ้ 

4. กาํไรสะสมต้นปี 
 บาท 

 2558  2557 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ�มสะสม 16 ต.ค. 45) 13,148,317.27  10,141,752.82 
กาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 16 ต.ค. 45) 96,170,275.02  77,141,710.11 
กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 16 ต.ค. 45) 47,194,434.42  15,547,266.96 
กาํไรสะสมตน้ปี 156,513,026.71  102,830,729.89 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี�  

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

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 บาท  อตัราดอกเบี�ย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 2,260,417.61  1,929,190.61  0.375  0.375 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที�สาํคญักบับริษทัจดัการ  และกิจการอื�น ซึ�งมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุน รายการที�สําคญัดังกล่าวสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2558 และ 2557            
มีดงัต่อไปนี�  
 บาท 
 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10,285,244.64  7,802,615.38  ตามเกณฑที์�ระบุในหนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 816,600.50  619,491.24  ตามเกณฑที์�ระบุในหนงัสือชี�ชวน 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)     

ค่านายหนา้ 124,520.00  47,757.69  ราคาตลาด 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)     

ซื�อเงินลงทุน 29,637,671.58  -  ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุน 52,979,679.27  -  ราคาตลาด 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี�  
 บาท 
 2558  2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 831,265.08  813,973.99 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 65,998.58  64,625.73 

8. ข้อมูลเกี�ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนตัRวสญัญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 
1,138.46 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวนเงิน 479.69 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 233.36 (ปี 2557: ร้อยละ 129.60) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกองทุน ณ วนัที�ในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั�น อีกทั�ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที�แสดงมูลค่ายุติธรรม  โดยถือราคาที�ซื�อขายกนัในตลาด   
ดงันั�นกองทุนเชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั        
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  ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยคือโอกาสที�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�คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัที�ระบุไวใ้นเครื�องมือทางการเงิน 
เนื�องจากกองทุนมีลูกหนี�  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี�  

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั�นจึงไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี�ยงดา้นตลาดเนื�องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี�   ซึ�งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ�นอยูก่บัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ� งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกตราสาร ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ 
ผูอ้อกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ�นหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเสี�ยง 

กองทุนบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการที�จะลงทุน 

10. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื�อวนัที� 16 พฤศจิกายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 509,854,114.37 107.93
     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การท่องเที�ยวและสันทนาการ 10,556,250.00 2.23
             การแพทย์ 43,667,573.75 9.24
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 11,001,680.00 2.33
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 3,549,847.20 0.75
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 101,565,675.00 21.50
             ธนาคาร 39,094,600.00 8.28
             ธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม 935,250.00 0.20
             บริการรับเหมาก่อสร้าง 5,249,275.40 1.11
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 6,224,250.00 1.32
             พลงังานและสาธารณูปโภค 16,824,000.00 3.56
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 86,655,688.86 18.34
             พาณิชย์ 66,176,427.80 14.01
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 13,991,191.00 2.96
             อาหารและเครื�องดื�ม 20,249,550.00 4.29
     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             สื�อและสิ�งพิมพ์ 42,284.00 0.01
     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
             อายคุงเหลือ 1 - 3  ปี 15,238,465.70 3.23
     หุน้กู้
         TRIS
             Rate A 10,664,120.30 2.26
             Rate A- 10,667,539.47 2.26
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 12,916,591.74 2.73
         FITCH-LONG
             Rate AAA 32,321,960.32 6.84
             Rate AA 2,261,893.83 0.48
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อื�นๆ (37,456,819.95) (7.93)
     ลูกหนีM 79,291,256.00 16.78
     เจา้หนีM (115,791,028.61) (24.51)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (957,047.34) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  472,397,294.42 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 

33



A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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���0	5%�6ก7�ก��$809� (Advisory Fee) - -

���������	
�@A11B(	 (Auditing Fee) 46.00 0.00880

���C("���
AD5� E (Others) - -

������������	)*�+�,  2/ 11,330.76 2.16805

I��
�IJ9

1/ K���L�M�7	�!$����NO5� M�7	�9�กO��PN�& I�DAM�7	AD5�C� J��0	5�&19KL"C�'��8ก����ก��กA809��L�

2/ K���L������
I�"�QDRAS�
I$ก0�N
) #$&���������	
�J��8 E 0	5�กO�S6R���กก��QDRAS�
I$ก0�N
)

(I��L
:N�1�0) 0�N
)@O�@90�O (J�A%U) 1/

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

ก�������	
ก���������ก������� 2 �����ก���������

4)*�54��)�	
�  1  4�6���  2557    89��)�	
�  30  ก)�����  2558
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

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

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

124,520.00บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc. 12.94

96,110.19บมจ.หลกัทรัพย์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc. 9.99

76,889.79บจ.หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์/ SCB Securities Co.,Ltd. 7.99

74,759.03บมจ.หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc. 7.77

74,334.17บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 7.73

72,166.15บมจ.หลกัทรัพย์กสกิรไทย/ Kasikorn Securities Plc. 7.50

63,641.35บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 6.61

53,998.49บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 5.61

52,476.48บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 5.45

51,867.93บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 5.39

221,362.80อืUน ๆ/ Other 23.01

962,126.38รวม / Total 100.00
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��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

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

��	 ���  
3 ��!	 

��	 ���  
6 ��!	 

��	 ���  
1 $% 

��	 ��� 
3 $% 

	�&'�ก��	��
��()��ก�� 
(16 +���)� 2545) 

���������	
���� (���) 50.3307 50.6451 54.1229 36.5765 10.0000 

ก������ !ก"�#"$�%�&ก'(��()� 2  
�*+,�ก�"��$)
�-$* 

-7.47% -8.05% -13.95% +8.37% +12.60% 

23	-$)	3! (Benchmark)  * -4.65% -4.74% -5.37% +2.46% +7.38% 

 
���
��2 : * ����?�$,
"@�	��� (!3-�$2��!��3ก�"3*
AB����"@��#C�
) ก3� (����?�$,
"@�	����32"�!�ก��$)
��(�D�ก�?�$,
�"@�E�

����F""�!�"@
@�	�� 1 �G H��F����"*�I(-
AJ�K� 3 B��� C!LBก� F����"ก"���* F����"กM(ก"C�
 B�@
F����"C�
*�I(-
A B�@N�2��B��!3-�$*3�F�32""3O���H��M����2��!2"�M�"��$)C�
) 

 
��กM�"ก�"	3!N�ก�"!P���(����H��ก����"	�?�3��$) C!LQ3!�P�2����2"O��ก�"	3!N�ก�"!P���(����H�� 

ก����"	�H��M�����"(R3�Q3!ก�"���� 
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รายงานสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียง

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

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

         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื	อการเลี�ยงชีพ ไดส่้ง
ตวัแทนซึ	งเป็นผูร้ับมอบฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2557 ซึ	งจดัโดยบริษทัจด
ทะเบียน และกองทุนถือครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

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

10 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 8 - 1
11 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 7 - 1
12 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท                                                                                                                                                                                   1 1 13 - 1
13 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั	นแนล                                                                                                                                                                           1 1 8 - -
14 บมจ.ราชธานี ลีสซิ	ง                                                                                                                                                                                     1 1 13 - 1
15 บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์                                                                                                                                                                                1 1 9 - 1
16 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    1 1 12 - 1
17 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั	น                                                                                                                                                                                   1 1 7 - 1
18 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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(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 #����� 2557  �'��"	�� 30 ก"	���	 2558)  

����ก����	 ���������������ก������� 
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2. ���+&�)�&ก��& , ก������ $%�ก&� (()��	)  
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(http://www.sec.or.th) 
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���+&�)�&ก��& , 3� �I��, $%�ก&� 
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(3) ���.������1"3ก��ก����	 C �"	�� 30 ก"	���	 2558 
1. 	��1�U� �   ��	H���$� 

2. 	��� �#   �������	&	�, 

3. 	�X��-   4���� , &S	� 

4. 	�1�#�- �&��0 

5. 	��1��1���I�  1��������, 
 

(4) �"#��E��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����,�,���������	�� ����ก"� 93.57% 
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