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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) ตั 0งแต่
วนัที2 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที2 31 ธนัวาคม 2556 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 0 

ผลการดําเนินงาน 
กองทนุเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 480.91 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 19.9961 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ2มขึ 0นร้อยละ 5.20 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที2ลดลงร้อยละ 1.84 

ภาวะการลงทนุในช่วงที2ผา่นมา 
ในช่วง 1 ปีที2ผ่านมา ตั 0งแต่วนัที2 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 กองทนุฯ ยงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นหลกั โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัสงูขึ 0น และทดสอบระดบัสงูสดุที2 1,649.77 จุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556 
โดยสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื2อหลีกเลี2ยงภาวะหน้าผาการคลงับางส่วน โดยสภาคองเกรสตัดสินใจขึ 0นภาษี
สาํหรับบคุคลธรรมดา และครัวเรือนที2มีรายได้สงู แต่คงไว้สําหรับผู้มีรายได้ปานกลางและมีรายได้น้อย ในขณะที2สภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ มีมติผา่นร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ2มเพดานหนี 0ออกไปจนถึงเดือนกนัยายน 2556 
รัฐบาลญี2ปุ่ นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูคา่ 10.3 ล้านล้านเยน (1.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ2งรัฐบาลคาดว่าจะช่วย
เพิ2มจีดีพีได้ราวร้อยละ 2 และก่อให้เกิดการจ้างงาน 600,000 ตําแหนง่      
ธนาคารกลางญี2ปุ่ นตั 0งเป้าหมายเงินเฟ้อที2ร้อยละ 2 และจะทําการซื 0อสินทรัพย์เดือนละ 13 ล้านล้านเยน (1.45 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) โดยเริ2มตั 0งแตเ่ดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ปรับตวัลดลง และทดสอบระดบัตํ2าสดุที2 1,260.08 จดุ ในเดือนสิงหาคม 2556 จากความกงัวลว่าประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ2มลดขนาดการซื 0อพนัธบตัรลง (QE) และเศรษฐกิจไทยที2มีแนวโน้มชะลอตวัลงตามการอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศที2ลดลง หลงัผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสิ 0นสดุลง รวมถึงการสง่ออกที2ยงัคงมีแนวโน้มอ่อนแอจาก
เศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัที2ยงัคงเปราะบาง 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัสงูขึ 0นในช่วงเดือนกนัยายน ถึงตลุาคม 2556 หลงัข้อมลูเศรษฐกิจทั2วโลกต่างออกมาในทิศทางที2ดีขึ 0น 
และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศคงมาตรการซื 0อพนัธบตัร ไว้ที2 8.5 หมื2นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ2งผิดไปจากที2ตลาด
คาดวา่จะมีการปรับลดขนาด QE ทั 0งนี 0 นายเบน เบอร์นนัเก้ ประธานเฟดระบวุ่า เฟดต้องการที2จะรอดหูลกัฐานเพิ2มเติมว่าเศรษฐกิจ
ขยายตวัอยา่งแข็งแกร่ง  
อยา่งไรก็ตาม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทยอยปรับตวัลดลงในช่วงที2เหลือของปี และปิดตลาดที2 1,298.71 จุด ณ สิ 0นเดือนธันวาคม 
2556 จากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที2มีความตึงเครียดมากขึ 0น กอปรกบัรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที2
บง่ชี 0วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ2มลดขนาด QE จนกระทั2งในที2สดุ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติให้เริ2มลดขนาดมาตรการ QE ลงสู่
เดือนละ 7.5 หมื2นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนละ 8.5 หมื2นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชมุช่วงกลางเดือนธนัวาคม 

แนวโน้มการลงทนุ 
บริษัทฯ มีมมุมองวา่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีแนวโน้มผนัผวนในระยะสั 0น จากความกงัวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในประเทศ การปรับลดขนาดการซื 0อพนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาเพดานหนี 0สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว 
บริษัทฯ ยงัคงมีมมุมองเชิงบวกตอ่การลงทนุตราสารทนุ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที2มี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื2อง และตลาดหลกัทรัพย์ไทยยงัเป็นที2น่าสนใจต่อนกัลงทุนเมื2อเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพย์อื2นๆ ใน
ภมูิภาค 
แนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที2จะลงทุนรายตวั จากการข้อมลูที2ได้รับจากการพบปะกับ
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั 0งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสมํ2าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื2อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักลา่วจะเป็นสิ2งที2สง่เสริมให้
กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที2ดีในระยะกลาง และระยะยาว 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที2ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 0งนี 0 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที2เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ"นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 
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(หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุนรวม 548,236,106.50 บาท

และ 114,073,186.23 บาท ตามลาํดบั) 491,387,311.39 142,111,237.30

เงินฝากธนาคาร 5 1,060,999.36 988,057.61

ลูกหนี,

จากดอกเบี,ย 170,348.23 102,947.90

จากเงินปันผล 411,240.00 0.00

จากการขายเงินลงทุน 1,216,378.77 0.00

จากการขายหน่วยลงทุน 463,387.45 499,841.74

รวมสินทรัพย์ 494,709,665.20 143,702,084.55

หนี�สิน

เจา้หนี,

จากการซื,อเงินลงทุน 12,434,668.38 473,471.91

จากการรับซื,อคืนหน่วยลงทุน 321,203.96 190,415.00

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,017,893.32 273,721.99

หนี, สินอื8น 26,813.14 7,204.40

รวมหนี�สิน 13,800,578.80 944,813.30

สินทรัพย์สุทธิ   480,909,086.40 142,757,271.25

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500,000,000 หน่วย มูลค่าที8ตราไวห้น่วยละ 10.00 บาท 

ทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 240,500,434.20 75,098,020.56

บญัชีปรับสมดุล 187,380,034.45 (39,937,853.13)

กาํไรสะสม 3 53,028,617.75 107,597,103.82

สินทรัพย์สุทธิ 480,909,086.40 142,757,271.25

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั�งหมด(หน่วย) 24,050,043.4202 7,509,802.0556

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 19.9961 19.0094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

งบดุล 

ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2556
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 ร้อยละของ

มลูค่าเงิน

ลงทุน
เงนิฝากออมทรัพย์                                  4.86            

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เมื-อทวงถาม 1,203,746.72       1,203,746.72        0.25            
บมจ.ธ.ยโูอบี 2.200000 เมื-อทวงถาม 22,668,391.77     22,668,391.77      4.61            

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

กลุ่มธุรกิจการเงิน
หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 1.40            

บมจ.ราชธานีลิสซิ-ง THANI 1,466,600            6,863,688.00        1.40            
กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 17.22          
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 2,336,600            32,245,080.00      6.56            
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ AP 2,089,700            9,194,680.00        1.87            
บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ LH 8,627,800            22,777,392.00      4.64            
บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั-น TTCL 599,521               20,383,714.00      4.15            

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  6.13            

บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 381,500               30,138,500.00      6.13            
กลุ่มทรัพยากร

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 9.34            
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 774,600               21,688,800.00      4.41            
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 145,600               24,242,400.00      4.93            

กลุ่มบริการ
หมวดพาณิชย์ 12.27          

บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 882,600               37,069,200.00      7.54            
บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,470,416            23,232,572.80      4.73            

หมวดสื-อและสิ-งพิมพ ์ 16.23          
บมจ.อาร์เอส RS 3,803,000            27,001,300.00      5.49            
บมจ.วจีีไอ โกลบอล มีเดีย VGI 4,233,332            41,486,653.60      8.44            
บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 425,600               11,278,400.00      2.30            

หมวดการแพทย ์ 7.91            
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 2,520,350            15,248,117.50      3.10            
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 201,100               23,629,250.00      4.81            

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      3.96            
บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 122,700               19,447,950.00      3.96            

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร  20.68          

บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั-นส์ INTUCH 761,300               51,578,075.00      10.50          
บมจ. ไทยคม THCOM 1,234,800            50,009,400.00      10.18          

รวมเงนิลงทุน 491,387,311.39    100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2556
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุ้น

 มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
เงนิฝากออมทรัพย์                                  1.89         

บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.000000 เมื-อทวงถาม 336,666.31         336,666.31             0.24         
บมจ.ธ.ยโูอบี 2.500000 เมื-อทวงถาม 2,338,769.49      2,338,769.49          1.65         

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดอาหารและเครื-องดื-ม 2.65         

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 111,400              3,759,750.00          2.65         
กลุ่มธุรกิจการเงิน 

หมวดธนาคาร 7.74         
บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา BAY 170,600              5,544,500.00          3.90         
บมจ.ทุนธนชาต TCAP 144,600              5,458,650.00          3.84         

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์                                                                                                                                                                                  6.92         

บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล PTTGC 140,500              9,835,000.00          6.92         
กลุ่มทรัพยากร 

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 26.57       
บมจ.บางจากปิโตรเลียม BCP 466,900              14,824,075.00        10.43       
บมจ.โกลว ์พลงังาน GLOW 111,300              8,625,750.00          6.07         
บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 43,438                7,123,832.00          5.01         
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง RATCH 120,400              7,193,900.00          5.06         

กลุ่มบริการ
หมวดพาณิชย ์  6.38         

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 133,200              2,370,960.00          1.67         
บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 15,000                6,690,000.00          4.71         

หมวดการแพทย ์                                                                                                                                                                                               13.92       
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 860,940              7,791,507.00          5.48         
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 105,700              11,996,950.00        8.44         

หมวดสื-อและสิ-งพิมพ ์ 25.10       
บมจ.อสมท MCOT 157,300              7,393,100.00          5.20         
บมจ.อาร์เอส RS 1,978,600           11,574,810.00        8.15         
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย VGI 180,539              16,699,857.50        11.75       

กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร                                                                                                                                                                          8.83         

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ CSL 153,700              1,506,260.00          1.06         
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั-นส์ INTUCH 160,100              11,046,900.00        7.77         

รวมเงนิลงทุน 142,111,237.30      100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2555
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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(หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน

รายไดด้อกเบี,ย 386,638.58 238,085.97

รายไดเ้งินปันผล 12,452,070.60 4,082,681.80

รายไดอื้8น 2,433,097.56 214,366.91

รายไดท้ั,งสิ,น 15,271,806.74 4,535,134.68

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 6 9,457,140.16 2,526,606.12

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 177,321.33 47,374.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4, 6 738,839.11 197,391.17

ค่าใชจ่้ายทั,งสิ,น 10,373,300.60 2,771,371.30

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,898,506.14 1,763,763.38

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ,นทั,งสิ,น 25,419,853.97 14,641,039.48

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ,นทั,งสิ,น (84,886,846.18) 20,028,929.31

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ,นและยงัไม่เกิดขึ,น (59,466,992.21) 34,669,968.79

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (54,568,486.07) 36,433,732.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

สาํหรับปี สิ,นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม 2556

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล
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(หน่วย : บาท)  

2556 2555

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

          รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 4,898,506.14 1,763,763.38

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ,นจากเงินลงทุน 25,419,853.97 14,641,039.48

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ,นจากเงินลงทุน (84,886,846.18) 20,028,929.31

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (54,568,486.07) 36,433,732.17

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที8จาํหน่ายในระหวา่งปี 2556 และ 2555  จาํนวน

          34,297,103.1491  หน่วย และจาํนวน 2,489,021.0919 หน่วย ตามลาํดบั 342,971,031.49 24,890,210.92

          หกั   หน่วยลงทุนที8รับซื,อคืนในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน

          17,756,861.7845 หน่วย และจาํนวน 4,298,441.6544 หน่วย ตามลาํดบั (177,568,617.85) (42,984,416.54)

          บวก  การเปลี8ยนแปลงที8เพิ8มขึ,น(ลดลง)ของบญัชีปรับสมดุล 227,317,887.58 (6,985,381.77)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 392,720,301.22 (25,079,587.39)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 338,151,815.15 11,354,144.78

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 142,757,271.25 131,403,126.47

สินทรัพยสุ์ทธิสิ,นปี 480,909,086.40 142,757,271.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

สาํหรับปี สิ,นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม 2556

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล
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(หน่วย : บาท)  

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (54,568,486.07) 36,433,732.17

        ปรับกระทบการเพิ8มขึ,นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิที8ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื,อเงินลงทุน (1,092,942,385.98) (221,895,845.69)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 684,199,319.68 235,777,967.91

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในลูกหนี,จากการขายหน่วยลงทุน 36,454.29 (495,839.59)

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในลูกหนี,จากการขายเงินลงทุน (1,216,378.77) 2,076,945.81

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในดอกเบี,ยคา้งรับ (67,400.33) 6,563.25

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในเงินปันผลคา้งรับ (411,240.00) 0.00

การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในเจา้หนี,จากการรับซื,อคืนหน่วยลงทุน 130,788.96 (249,921.73)

การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในเจา้หนี,จากการซื,อเงินลงทุน 11,961,196.47 473,471.91

การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 763,780.07 16,762.88

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8เกิดขึ,นจากเงินลงทุนสุทธิ (25,419,853.97) (14,641,039.48)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ,นจากเงินลงทุน    84,886,846.18 (20,028,929.31)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (392,647,359.47) 17,473,868.13

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

การขายหน่วยลงทุน 804,693,031.27 41,064,407.33

การรับซื,อคืนหน่วยลงทุน (411,972,730.05) (66,143,994.72)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 392,720,301.22 (25,079,587.39)

เงินสดเพิ8มขึ,น(ลดลง)สุทธิ 72,941.75 (7,605,719.26)

เงินสด  :

ณ  วนัตน้ปี 988,057.61 8,593,776.87

ณ  วนัสิ,นปี 1,060,999.36 988,057.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

สาํหรับปี สิ,นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม 2556

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล
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(หน่วย : บาท)  

2556 2555 2554 2553 2552 2551

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 19.0094             14.1002             13.8692             10.6521             7.7685                10.7532

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน (0.0651) 0.1839 0.1577 0.1008 0.1286                0.1819

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากเงินลงทุน (0.3378) 1.5266 1.4144 2.9641 0.2847                (1.5378)              

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากเงินลงทุน 1.1280 2.0884 (1.1550) (0.0203) 2.6680                (1.4609)              

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น 0.7251 3.7989 0.4171 3.0446 3.0813 (2.8168)              

หกั  ส่วนเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.2616               1.1103               (0.1861)             0.1725               (0.1977)              (0.1679)              

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 19.9961 19.0094 14.1002 13.8692 10.6521 7.7685

อตัราส่วนของการเพิ/มขึ2นในสินทรัพยสุ์ทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

        ถวัเฉลี/ยระหว่างปี (%) (12.42) 30.92 4.99 26.40 32.69 (30.39)

อตัราส่วนการเงินที/สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ/มเติมที/สาํคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 480,909,086.40 142,757,271.25 131,403,126.47 191,324,228.13 140,875,725.67 93,884,810.88

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั2งสิ2นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ย

        ระหว่างปี (%) 2.36 2.35 2.36 2.33 2.31 2.04

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ย

        ระหว่างปี (%) 3.48 3.85 4.24 3.21 3.67 4.00

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นและยงัไม่เกิดขึ2นจากการ

        ลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี (%) (13.53) 29.42 3.10 25.52 31.33 (32.35)

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนกัของการซื2อขายเงินลงทุน 

          ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี  (%) 249.61 257.22 266.00 337.38 211.12 389.76

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี (บาท) 439,463,524.07 117,846,771.17 142,792,470.89 163,347,609.55 116,872,499.36 124,899,951.46

ข้อมูลเพิ�มเติม

          สาํหรับปี 2553 บริษทัจดัการไดมี้การปรับเปลี/ยนวิธีการคาํนวณขอ้มูลผลการดาํเนินงานต่อหน่วย เพื/อใหก้ารแสดงขอ้มูลสะทอ้นความเป็นจริงไดม้ากยิ/งขึ2น  

โดยการปรับเปลี/ยนวิธีการดงักล่าวไม่ไดมี้การปรับยอ้นหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี สิ2นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม 2556,2555,2554,2553, 2552 และ 2551
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ"นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสัดส่วนการลงทุนใน 

ตราสารแห่งทุนตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กองทุน

ไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. เมื$อวนัที$ 1 ธนัวาคม 2549 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 

5,000 ลา้นบาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที+สําคัญ 

งบการเงินนี"จดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ"น

ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที$กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 106 เรื$อง การบญัชีสาํหรับกิจการที$ดาํเนิน

ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีที$สาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปนี"   

2.1 นโยบายการลงทุน 

เงินลงทุนของกองทุนฯ ไดแ้ก่ เงินลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งทุน 

2.2 การจ่ายเงนิปันผล  

กองทุนฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบี"ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที$จาํหน่ายเงินลงทุน 

ส่วนเกินหรือส่วนตํ$ากว่ามูลค่าหน้าตัJวของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายไดด้ว้ยวิธีอตัรา

ดอกเบี"ยที$แทจ้ริง  ตามระยะเวลาที$เหลือของเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที$กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื"อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั"งสิ"นที$กองทุนจ่าย

เพื$อใหไ้ดม้าซึ$ งเงินลงทุนนั"น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที$ตราไวซึ้$ งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในตัJวสัญญาใชเ้งิน ตัJวแลกเงินและบตัรเงินฝากที$ไม่สามารถโอนเปลี$ยนมือไดป้ระเภทมี

ดอกเบี"ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบี"ยคา้งรับ และประเภทมีส่วนลดแสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่ายซึ$ งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี"ยที$แทจ้ริง 

เงินลงทุนในตัJวสัญญาใชเ้งิน ตัJวแลกเงิน บตัรเงินฝากตัJวเงินคลงัและเงินลงทุนในตราสารหนี" ที$

สามารถโอนเปลี$ยนมือไดแ้สดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการซื"อขายครั" งล่าสุดที$

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี"ไทยของวนัที$วดัค่าเงินลงทุน ในกรณีที$ไม่มีอตัราผลตอบแทน

ดงักล่าวผูจ้ดัการกองทุนจะประมาณราคาหรืออตัราผลตอบแทน โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

กาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื$อใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซึ$ ง

ประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที$มีตลาดซื"อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม  โดยใชร้าคาซื"อขายครั" งล่าสุดของวนัที$วดัค่าเงินลงทุน  ในกรณีที$ไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื$อ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซึ$ งประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัที$มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แสดง

ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉลี$ยที$ไดม้าในวนัล่าสุด 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน  ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ"นใน

งบกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที$จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี$ยถ่วงนํ"าหนกั 

2.5 เครื+องมือทางการเงิน 

กองทุนฯ ไม่มีนโยบายที$จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที$เป็นตราสารอนุพนัธ์

เพื$อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
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2.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ$งของราคาขายหรือราคารับซื"อคืนของหน่วยลงทุนซึ$ งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ
กาํไรสะสมที$ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที$เกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.7 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที$รับรองทั$วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ
และตั"งขอ้สมมติฐานบางประการซึ$งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที$แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ$ งผลที$เกิดขึ"นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที$ประมาณไว ้
อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

3. กาํไรสะสม  

  (หน่วย : บาท) 
 2556 2555 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 14,684,966.84 12,921,203.46 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$เกิดขึ"นจากการลงทุนสะสม 64,786,773.97 50,145,734.49 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ"นจริงจากการลงทุนสะสม 28,125,363.01 8,096,433.70 

กาํไรสะสมสิ"นปี 107,597,103.82 71,163,371.65 
การ เพิ$มขึ" น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดํา เ นินงาน 
       ในระหวา่งปี (54,568,486.07) 36,433,732.17 

กาํไรสะสมสิ"นปี 53,028,617.75 107,597,103.82 

4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
มีรายละเอียด ดงันี"  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2.00000 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.03750 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.15625 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ 
ทุกวนัที$มีการคาํนวณมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการคาํนวณ
ค่าธรรมเนียม 
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5. ข้อมูลอื+นที+เกี+ยวข้อง 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯ มีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี"   

ธนาคาร อตัราดอกเบี"ย (%) เงินตน้ (บาท) 
 2556 2555 2556 2555 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.500 0.625 1,060,999.36 988,057.61 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที+เกี+ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที$สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ$ งมีผูถื้อหุน้
และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื$นที$บริหารโดย
บริษทัจดัการเดียวกนั รายการที$สาํคญัดงักล่าว สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี"   
   (หน่วย : บาท) 
 2556 2555 นโยบายการกาํหนด

ราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,457,140.16 2,526,606.12 ตามเกณฑ์ที$ระบุไว้ใน
หนงัสือชี"ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 738,839.11 197,391.17 ตามเกณฑ์ที$ระบุไว้ใน
หนงัสือชี"ชวน 

กองทุนอื$น ที$บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั    
ซื"อเงินลงทุนในตราสารทุน 1,546,602.90 0.00 ราคาตลาด 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)    
      ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซื"อเงินลงทุนในตราสารทุน 0.00 10,432,225.07 ตามอตัราที$เสนอซื"อโดย
บริษัทค้า หลักทรั พย์ /
ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน 5,622,327.56 4,272,449.26 ตามอตัราที$เสนอซื"อโดย
บริษัทค้า หลักทรั พย์ /
ราคาตลาด 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    
ค่านายหนา้ซื"อขายหลกัทรัพย ์ 194,808.49 77,461.37 อตัราตลาด 
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ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  กองทุนมียอดคงเหลือที$มีสาระสาํคญักบักิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัดงันี"  
  (หน่วย : บาท) 
 2556 2555 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 927,993.92 249,547.07 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 72,499.52 19,495.87 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในหุน้สามญั 0.00 5,544,500.00 

7. ข้อมูลเกี+ยวกบัการซื8อขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 กองทุนไดซื้"อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและ 
เงินลงทุนในตัJวสัญญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน 1,096,944,070.97 บาท และ  303,130,782.37 บาท ตามลาํดบั คิดเป็น
อตัราร้อยละ 249.61 และ 257.22 ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื+องมอืทางการเงนิ 

กองทุนเนน้การลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี" ที$ออกโดยบริษทัที$มีฐานะทางการเงินที$มั$นคง และ
ลงทุนบางส่วนในเงินฝาก โดยบริษทัจดัการจะเป็นผูก้าํหนดกลยุทธ์การลงทุนที$เหมาะสมกบัวฏัจกัรของธุรกิจ 
และการคาดการณ์แนวโนม้อตัราดอกเบี"ยสภาพคล่องของตราสาร โดยลกัษณะของการลงทุนนี" มีปัจจยัต่าง ๆ ที$มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนและนโยบายในการบริหารความเสี$ยงดงันี"  
8.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื$องจากสินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั"นถึงปานกลาง อีกทั"ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นตราสารทุนที$แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที$ซื"อขายกนัในตลาด ดงันั"น
กองทุนเชื$อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี" สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

8.2 ความเสี+ยงที+เกดิจากความสามารถในการชําระหนี8  

ความเสี$ยงที$ผูอ้อกตราสารหนี" ไม่สามารถชาํระดอกเบี" ยหรือเงินตน้ตามเงื$อนไขของตราสารหนี"  
กองทุนไดล้ดความเสี$ยงโดยการจดัใหมี้ระบบการวิเคราะห์ที$เขม้งวดในการคดัเลือกตราสารหนี" ที$มีคุณภาพ
ก่อนที$กองทุนจะทาํการลงทุน 

8.3 ความเสี+ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 

ความเสี$ยงนี" เกิดขึ"นจากการที$กองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี"ไดใ้นราคาที$เหมาะสมหรือในระดบั
ราคาตลาดเพื$อที$จะลดความเสี$ยงนี"    กองทุนไดจ้ดัสัดส่วนเงินลงทุนใหมี้สภาพคล่องในระดบัที$เหมาะสม
ซึ$งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. 
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8.4 ความเสี+ยงที+เกดิจากการเปลี+ยนแปลงอตัราดอกเบี8ย 

การคาดการณ์แนวโนม้อตัราดอกเบี"ยที$เปลี$ยนแปลงไปส่งผลต่อราคาตราสาร  เพื$อเป็นการลดความ

ผนัผวนจากการเปลี$ยนแปลงอตัราดอกเบี" ยดงักล่าว กองทุนไดล้งทุนในเงินลงทุนที$มีอายุอยู่ในระดบัที$

เหมาะสมสอดคลอ้งต่อการคาดการณ์แนวโนม้ของอตัราดอกเบี"ยในอนาคต 

8.5 ความเสี+ยงด้านอตัราแลกเปลี+ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี" สินทางการเงินที$เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั"นจึงไม่มีความเสี$ยงจาก

อตัราแลกเปลี$ยน 

9. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี" ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื$อวนัที$ 21 กุมภาพนัธ์ 

2557 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 492,618,658.98 102.41

     หุน้สามญั
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
             การแพทย์ 38,877,367.50 8.09
             ขนส่งและโลจิสติกส์ 19,447,950.00 4.05
             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 6,863,688.00 1.42
             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร 101,587,475.00 21.12
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 30,138,500.00 6.26
             พลงังานและสาธารณูปโภค 45,931,200.00 9.55
             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 84,600,866.00 17.59
             พาณิชย์ 60,301,772.80 12.53
             สื/อและสิ/งพิมพ์ 79,766,353.60 16.58
     เงินฝากธนาคาร 25,103,486.08 5.22
อื5นๆ (11,709,572.58) (2.41)

     ลูกหนี: 2,091,006.22 0.44
     เจา้หนี: (12,782,685.48) (2.66)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,017,893.32) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  480,909,086.40 100.00
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 9,457.14 2.00000

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 177.32 0.03750

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   738.84 0.15625

คา่ที4ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื4น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 10,373.30 2.19375

หมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ4ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื4นใด ตามที4ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Oอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที4เกิดขึ Oนจากการซื Oอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ตั *งแต่วันที�  1  มกราคม  2556   ถงึวันที�  31  ธันวาคม  2556

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิล / Krungsri Flexible Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)

269,329.95บจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 15.54

194,808.49บมจ.หลกัทรัพย์ กรุงศรี/ Krungsri Securities Public Company Limited 11.24

191,169.22บมจ.หลกัทรัพย์ทิสโก้/ Tisco Securiities Plc. 11.03

170,367.84บมจ.หลกัทรัพย์พฒันสนิ/ Capital Nomura Securities Plc. 9.83

156,281.00บจ.หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd. 9.02

130,360.08บจ.หลกัทรัพย์ซิตี M คอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 7.52

84,929.54บจ.หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)/ DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 4.90

83,147.27บมจ.หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 4.80

81,268.77บมจ.หลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 4.69

79,465.46บจ.หลกัทรัพย์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 4.58

292,180.67อื[น ๆ/ Other 16.86

1,733,308.29รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 27 ธันวาคม 2556 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(1 ธันวาคม 2549) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 21.3930 22.6359 19.0130 13.8701 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบลิ -6.51% -11.64% +5.20% +44.20% +100.01% 

ตวัชี /วดั (Benchmark)   * -10.44% -8.90% -1.84% +6.30% +8.08% 

 

หมายเหต ุ: * คา่เฉลี;ยระหวา่ง (ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) กบั (คา่เฉลี;ยระหวา่งอตัราดอกเบี /ยเงินฝากเฉลี;ยประเภทบคุคล
ธรรมดาระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และผลตอบแทนดชันีพนัธบตัร
รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี /ไทย) 

 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี / ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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รายงานสรุปเกี�ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียง

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

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

         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล ไดส่้งตวัแทนซึ	งเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากบริษทัจดัการ เพื	อเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที	ประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2556 ซึ	 งจดัโดยบริษทัจดทะเบียน และกองทุนถือ
ครองหุน้สามญัของ บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

1 บมจ. ซีพี ออลล ์                                                                                                                                                                                        3 3 11 - 3
2 บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล                                                                                                                                                                               1 1 10 - 1
3 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย                                                                                                                                                                             3 3 25 - 3
4 บมจ. เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์                                                                                                                                                                     1 1 7 - 1
5 บมจ. อาร์เอส                                                                                                                                                                                            1 1 8 - 1
6 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                                                                                                                                                                                  1 1 9 - 1
7 บมจ.โกลว ์พลงังาน                                                                                                                                                                                       1 1 11 - 1
8 บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั	นส์                                                                                                                                                                                  1 1 17 - 1
9 บมจ.ทุนธนชาต                                                                                                                                                                                            1 1 9 - 1

10 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล                                                                                                                                                                                 1 1 12 - 1
11 บมจ.บางจากปิโตรเลียม                                                                                                                                                                                    1 1 9 - 1
12 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง                                                                                                                                                                            1 1 10 - 1
13 บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์                                                                                                                                                                                    2 2 12 - 2
14 บมจ.สยามแมค็โคร                                                                                                                                                                                         2 2 11 - 2
15 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั	น                                                                                                                                                                                   1 1 7 - 1
16 บมจ.อสมท                                                                                                                                                                                                1 1 8 - 1

หมายเหตุ *

**

***

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัที	จดัประชุมเชิญบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้

หมายถึง จาํนวนครั� งที	บริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้

หมายถึง จาํนวนครั� งที	ลงมติออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ การนบัจาํนวนครั� งนบัรวมการ

ลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกนัรวมทุกธุรกิจจดัการลงทุนเป็น 1 ครั� ง
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มกราคม 2556  ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2556) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล  ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission) 

บริษทัที�ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีRคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตีR  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวเิคราะห์ต่างๆ 

เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 

 

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวพุิธ   เอืRออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์
5. นายสาธิต  บวัชู 
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