
           บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเป�ดกรุงศรเีฟล็กซิเบ้ิลป�นผล 

Krungsri Flexible Dividend Fund 

รายงานประจําป1 2566 
รอบระยะเวลาต้ังแต8วนัท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 – 31 มกราคม 2566 

 กองทุนรวม KFFLEX-D 

 

Krungsri Asset Management Co., Ltd.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,  ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777   โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com    www.krungsriasset.com 
 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํปี 2566 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ �ลปันผล  

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 

 รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน 6 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 25 

 ค่าใช้จา่ยที,เรียกเก็บจากกองทนุรวม 27 

 ค่านายหน้าซื 1อขายหลกัทรัพย์ 28 

 ผลการดําเนินงาน 29 

 รายงานสรุปเกี,ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียงในที,ประชมุผู้ ถือหุ้น 30 

 ข้อมลูอื,นๆ ที,ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 41 

- รายงานบคุคลที,เกี,ยวข้องที,มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที,ผ่านมา 
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื,องจากการใช้บริการบคุคลอื,นๆ 

- รายชื,อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 
 
 

 

 

2



สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ *ลปันผล (KFFLEX-D) 
ตั *งแต่วนัที4 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที4 31 มกราคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ *ลปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 31 มกราคม 2566 เท่ากบั 1,126.91 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 5.8800 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.81 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที4เพิ4มขึ *นร้อยละ 1.98 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที4ผ่านมา กองทนุยงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) เป็นหลกั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที4 1,671.46 จุด ณ วันที4 31 มกราคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ4มขึ *นร้อยละ 4.29 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ4มขึ *น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงที4สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ *ามันดิบปรับตัวเพิ4มขึ *นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั *งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี *ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื4อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที4นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ4มขึ *น โดยครึ4งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื4องจากมาตรการควํ4าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ4งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ *นในเมืองเซินเจิ *นซึ4งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื4อมั4นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ4าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ4มเติม นอกจากนี *ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยครั *งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั *งในความพยายามที4จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี4ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ4าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื4อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี4ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ4งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี4ยงทั4วโลก 
ก่อนที4จะฟื*นตวัขึ *นในช่วงครึ4งหลงัของเดือนจากการที4 Fed ปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที4ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ *ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ4มขึ *น เนื4องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ4าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที4ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที4คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที4สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั4วโลกมีความกงัวลเกี4ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที4 Fed ปรับขึ *น
อัตราดอกเบี *ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื4องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที4สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี *นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั *งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื4นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ4มขึ *นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที4สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี *ยระยะยาวที4มีระดับตํ4ากว่าอัตราดอกเบี *ยระยะสั *น (inverted yield curve) ในขณะที4 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื4อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี * ราคานํ *ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื4องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที4อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ4มขึ *นของจํานวนผู้ติดเชื *อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื*นตัวได้
ในช่วงครึ4งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที4คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ4มขึ *น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที4ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ4มขึ *นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที4ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที4เมือง Jackson Hole 
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ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ *นในช่วงครึ4งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ4งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ4มขึ *นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ4มอัตราดอกเบี *ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั4วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ *นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ4งเริ4มต้นขึ *นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี *อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที4
ระดบัสงูที4สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที4 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ4งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ4งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที4นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ4งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื4นตามมา 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตวัเพิ4มขึ *น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื4องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ *นอัตรา
ดอกเบี *ย ซึ4งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ4มขึ *น การเลือกตั *งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ *นลงตามที4นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที4พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที4กรุงเทพฯจบสิ *นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื *อขายที4
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ4งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที4ผู้ ส่งคําสั4งซื *อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื4อมั4น 
ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ4มขึ *นอย่างต่อเนื4องในเดือนธันวาคมท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตวั
ลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื4นในภูมิภาค จากความกังวลเกี4ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี4ยนแปลง
นโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี4ปุ่ นอย่างที4มิได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ4มเติมต่อบรรยากาศการ
ลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจ ัยสนับสนุน
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ4งเป็นประเทศที4รับประโยชน์หลักในการฟื*นตัวของการท่องเที4ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีก
ประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคํานวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้
ราคาหุ้น DELTA ปรับตวัเพิ4มขึ *นร้อยละ 24 ในรอบเดือนและร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 
ในเดือนมกราคม 2566 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัเพิ4มขึ *นแต่เป็นการปรับตวัอ่อนแอกว่าดชันี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก 
การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที4คาดไว้เป็นแรงขับเคลื4อนให้ตลาดที4ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดอื4นในปี 2565 ฟื*นตัว
ขึ *นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที4เป็นผู้ นําในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้ นไทย การรวมคํานวณ
หุ้น DELTA เข้าไปในดชันี  SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ4มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที4สุดใน SET Index 
และการปรับตวัของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจยัชี *นําหลกัของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 
ในเดือนมกราคมในระดบัตํ4ากว่าที4คาดไว้ ทําให้นกัวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกําไรสทุธิลง 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองที4ดีขึ *นต่อตลาดหุ้นโลกจากความรุนแรงของเงินเฟ้อที4ลดตํ4าลงทําให้ท่าทีของ Fed มีความผ่อนคลายมากขึ *น การเปิด
ประเทศของจีนที4เร็วกว่าคาด ลดความเสี4ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์
เศรษฐกิจมหภาคในปัจจบุนัเป็นประโยชน์กบัหุ้นเติบโต (growth stock) ซึ4งตลาดหุ้นไทยมีสดัส่วนหุ้นเติบโตน้อยกว่าตลาดอื4นๆ จึงอาจ
ทําให้มีผลตอบแทนที4ตํ4ากว่าตลาดโลกได้ 
แนวทางการบริหารกองทุนยังคงเป็นการคดัเลือกหลักทรัพย์ที4จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที4ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจด
ทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั *งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
อย่างสมํ4าเสมอ โดยบริษัทฯเชื4อว่าแนวทางการบริหารกองทุนดงักล่าวจะเป็นสิ4งที4ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที4ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,138,680,189.90 101.06

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 22,456,540.00 1.99

             การแพทย์ 79,301,250.00 7.04

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 161,324,012.00 14.32

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 36,939,525.00 3.28

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 83,793,300.00 7.44

             ธนาคาร 147,019,500.00 13.05

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 32,498,800.00 2.88

             พลงังานและสาธารณูปโภค 136,777,040.00 12.14

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 71,922,155.00 6.38

             พาณิชย์ 196,624,321.00 17.45

             แฟชั1น 22,543,545.00 2.00

             สื1อและสิ1งพิมพ์ 28,853,760.00 2.56

             อาหารและเครื1องดื1ม 74,488,370.00 6.61

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 783,804.13 0.07

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,236,757.19 0.20

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 41,117,510.58 3.65

อื(นๆ  (11,765,852.20)  (1.06)

     ลูกหนีN 10,037,500.00 0.89

     เจา้หนีN  (19,545,846.67)  (1.75)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,257,505.53)  (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,126,914,337.70 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ8ลปันผล
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)    24,229.75                2.0314

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   299.92                     0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   1,595.32                  0.1338

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -    -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 61.20                       0.0051

คา่ใช้จา่ยอื7น ๆ (Others) -    -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 26,186.19             2.1954

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ�ลปันผล

ตั *งแต่วันที� 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถงึวันที� 31 มกราคม 2566

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พนับาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 368,034.42 9.54
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 332,127.22 8.60
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 321,698.61 8.33
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 297,713.66 7.71
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 277,485.93 7.19
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. 258,924.57 6.71
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 242,509.35 6.28
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 233,810.04 6.06
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 219,301.00 5.68
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 217,885.23 5.65
อ่ืนๆ / Other 1,090,271.81 28.25
รวม / Total 3,859,761.84 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ้ลปันผล / Krungsri Flexible Dividend Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ปันผล 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(2 พฤษภาคม 2545) 

KFFLEX-D 0.01% 3.48% 4.22% -2.81% -0.69% -5.48% 0.80% 7.91% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.55% 3.84% 4.76% 1.98% 2.96% 1.49% 3.48% 8.48% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 8.75% 8.38% 9.23% 10.92% 17.23% 15.07% 15.13% 18.37% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั ดชันีชีว้ดั 3.04% 3.39% 3.90% 4.66% 7.84% 6.72% 6.36% 7.79% 
 

หมายเหตุ:    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  

1.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 50% 

2.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี สดัสว่น 25% 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 25%  

*เร่ิมใชด้ชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 1 6 3 -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 5 - 1

3 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 1 1 7 - 1

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 1 1 7 1 1

5 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 6 - -

6 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 3 3 10 - 2

7 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

8 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 7 1 2

9 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

10 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1 1 6 - 1

11 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

12 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 10 - -

13 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 1 1 6 - -

14 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 1 6 - 1

15 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 1 1 9 2 -

16 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

17 บมจ.นามยง เทอร์มินัล 1 1 8 1 1

18 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 2

19 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1

20 บมจ.ปตท 1 1 7 - 1

21 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 6 - 1

22 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

23 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 9 1 1

24 บมจ.ศุภาลัย 1 1 5 2 1

25 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 2 2 9 1 1

26 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

27 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1 1 9 - 1

28 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

29 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

30 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

31 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 9 1 1

32 บมจ.เอ็ม บี เค 2 2 24 1 2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. ซีพี ออลล์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายผดุง เตชะศรินทร์ 

กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาร

ะ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 9ปี 2เดือน) 

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 

2565

5.1  นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

/ นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 

ปี 7 เดือน 

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำร

งตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี7 เดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้กับ 

กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 

ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ 

/ ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นแตกต่างจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล 

จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์

จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นว่า 

รายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ารายงานความเห็นของบริษัท อวานการ์ด

แคปปิตอล จำกัด 

ได้จัดทำขึ้นก่อนความคืบหน้าการประมูลวงโคจรดาวเทียมในช่วงเดือนพฤ

ศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ได้กำหนดจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม 5 

ชุดข่ายงานในวันที่ 8 ม.ค.2566 

ผู้จัดการกองทุนให้ความเห็นว่าการจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเ

ทียมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถยิงดาวเทียมใหม่เพื่อทดแทน

ดาวเทียมเดิมที่บริษัทใช้งานอยู่ กล่าวคือ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

ที่อาจหมดอายุการใช้งานในปี 2567 

ดังสะท้อนมาในราคาตลาดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งปรับตัวขึ้นอยู่ระหว่าง 11.40 - 13.50 

บาทหลังการประกาศจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม 

ซึ่งสูงกว่าราคา 9.92 บาทที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 

จำกัด (มหาชน) เสนอซื้อ อย่างเป็นนัยยะ อนึ่งนักวิเคราะห์ในตลาด 

(Bloomberg Consensus) ให้ราคาเป้าหมายของบริษัท ไทยคม จำกัด 

(มหาชน) ที่ราคา 11.86 บาท

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ 

ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

/ แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน

15 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

16 บมจ.นามยง เทอร์มินัล

5.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งในปีที่ผ่านมา 

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังนี้มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแ

หน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 9 ปี 2 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ปตท
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 8ปี 1เดือน) 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.ศุภาลัย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 

ปีหากได้รับเลือก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

26 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)

30 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายภาวิช ทองโรจน์   เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2565

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 1เดือน)  

หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในต

ำแหน่งเกิน 9ปี 

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.เอ็ม บี เค
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ้ลปันผล บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล้ปันผล ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission) 

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

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 128.37% 
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