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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) ตั 0งแต่
วนัที2 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที2 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 0 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2565 เท่ากบั 159.64 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 22.7619 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 4.90 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที2เพิ2มขึ 0นร้อยละ 0.85 

ภาวะการลงทนุในช่วงที2ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที2ผ่านมายงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) เป็นหลกั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวั
อยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,718.55 จดุ ก่อนปิดที2 1,668.66 จดุ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ2มขึ 0นร้อยละ 3.53 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ2ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที2พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ2งแรก
ของเดือนดชันีปรับตวัเพิ2มขึ 0น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี2ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที2พรรคพลงัประชารัฐซึ2งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั 0งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที2
ชมุพรและสงขลา นอกจากนี 0เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี2ยวกบั
เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที2เกิดขึ 0นทั 0งในและต่างประเทศ  
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ2มขึ 0น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที2สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ 0ามันดิบปรับตัวเพิ2มขึ 0นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั 0งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี 0ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื2อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที2นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ2มขึ 0น โดยครึ2งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื2องจากมาตรการควํ2าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ2งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ 0นในเมืองเซินเจิ 0นซึ2งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื2อมั2นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ2าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ2มเติม นอกจากนี 0ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยครั 0งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั 0งในความพยายามที2จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี2ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ2าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื2อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี2ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ2งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี2ยงทั2วโลก 
ก่อนที2จะฟื0นตวัขึ 0นในช่วงครึ2งหลงัของเดือนจากการที2 Fed ปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที2ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ 0ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ2มขึ 0น เนื2องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ2าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที2ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที2คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที2สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั2วโลกมีความกงัวลเกี2ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที2 Fed ปรับขึ 0น
อัตราดอกเบี 0ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื2องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที2สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี 0นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั 0งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื2นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ2มขึ 0นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที2สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี 0ยระยะยาวที2มีระดับตํ2ากว่าอัตราดอกเบี 0ยระยะสั 0น (inverted yield curve) ในขณะที2 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื2อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี 0 ราคานํ 0ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื2องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที2อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ2มขึ 0นของจํานวนผู้ติดเชื 0อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื0นตัวได้
ในช่วงครึ2งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที2คาด 
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ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ2มขึ 0น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที2ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ2มขึ 0นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที2ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที2เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ 0นในช่วงครึ2งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ2งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ2มขึ 0นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ2มอัตราดอกเบี 0ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั2วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ 0นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ2งเริ2มต้นขึ 0นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี 0อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที2
ระดบัสงูที2สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที2 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ2งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ2งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที2นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ2งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื2นตามมา 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตวัเพิ2มขึ 0น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื2องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ 0นอัตรา
ดอกเบี 0ย ซึ2งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ2มขึ 0น การเลือกตั 0งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ 0นลงตามที2นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที2พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที2กรุงเทพฯจบสิ 0นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื 0อขายที2
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ2งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที2ผู้ ส่งคําสั2งซื 0อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื2อมั2น 
ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ2มขึ 0นอย่างต่อเนื2องในเดือนธันวาคมท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตวั
ลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื2นในภูมิภาค จากความกังวลเกี2ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี2ยนแปลง
นโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี2ปุ่ นอย่างที2มิได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ2มเติมต่อบรรยากาศการ
ลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจ ัยสนับสนุน
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ2งเป็นประเทศที2รับประโยชน์หลักในการฟื0นตัวของการท่องเที2ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีก
ประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคํานวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้
ราคาหุ้น DELTA ปรับตวัเพิ2มขึ 0นร้อยละ 24 ในรอบเดือนและร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ตลาดหุ้นโลกยงัคงมีความผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที2จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที2ตลาดหุ้นไทยยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากการฟื0นตวัทางเศรษฐกิจ และการกลบัมาของนกัท่องเที2ยว
ต่างชาติ อีกทั 0งสถานการณ์เงินเฟ้อที2เริ2มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยงัเป็นปัจจยับวกเพิ2มเติมกบัตลาดหุ้นไทย 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที2จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที2ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั 0งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างสมํ2าเสมอ โดยบริษัทฯเชื2อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ2งที2ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที2ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที2ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 0งนี 0 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที2เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 160,027,609.68        178,034,369.06        
เงินฝากธนาคาร 2,242,152.76            5,009,290.41            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 8,815.09                   5,909.58                   
จากการขายเงินลงทุน -                            1,455,112.20            
จากการขายหน่วยลงทุน 17,169.50                 17,652.00                 
รวมสินทรัพย์ 162,295,747.03        184,522,333.25        

หนีสิ้น

เจา้หน้ี
จากการซ้ือเงินลงทุน -                            1,156,274.59            

            จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,330,157.85            57,320.11                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 314,023.76               355,535.27               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,322.26                   886.44                      
หน้ีสินอ่ืน 9,092.83                   11,496.85                 

รวมหนีสิ้น 2,654,596.70            1,581,513.26            
สินทรัพย์สุทธิ   159,641,150.33        182,940,819.99        

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 70,135,035.90          76,433,294.25          
ก าไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (23,533,088.66)         (14,974,308.10)         
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 113,039,203.09        121,481,833.84        
สินทรัพย์สุทธิ 159,641,150.33        182,940,819.99        

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 22.7619 23.9347
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 7,013,503.5903 7,643,329.4251

        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3500     เม่ือทวงถาม 63,824.04           63,824.04                    0.04          

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000     เม่ือทวงถาม 5,081,605.44      5,081,605.44               3.18          

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 5,145,429.48               3.22          

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 11,105,910.00             6.95          

บมจ.เอเช่ียน อะไลอนัซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล AAI 244,900              1,689,810.00               1.06          

บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ ITC 56,300                1,689,000.00               1.06          

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล MINT 239,600              7,727,100.00               4.83          

   กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดแฟช่ัน 2,884,360.00               1.81          

บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ AURA 16,100                281,750.00                  0.18          

บมจ.ซาบีน่า SABINA 111,700              2,602,610.00               1.63          

   กลุ่มธุรกจิการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  21,159,900.00             13.22        

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 43,400                6,423,200.00               4.01          

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 36,000                5,310,000.00               3.32          

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ SCB 88,100                9,426,700.00               5.89          
หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 4,041,375.00               2.53          

บมจ.ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ SAWAD 82,900                4,041,375.00               2.53          
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ 3,205,950.00               2.00          

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 194,300              3,205,950.00               2.00          
   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 6,422,490.00               4.01          

บมจ.ช.การช่าง CK 264,300              6,422,490.00               4.01          
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    9,891,810.00               6.18          

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 67,200                4,771,200.00               2.98          

บมจ.เอม็ บี เค MBK 289,300              5,120,610.00               3.20          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
หุ้นสามญั (ต่อ)

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   20,402,400.00             12.74        

บมจ.บา้นปู BANPU 597,000              8,178,900.00               5.11          

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ BCP 101,800              3,206,700.00               2.00          

บมจ.กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 163,200              9,016,800.00               5.63          
   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 28,268,749.20             17.67        

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 192,200              13,117,650.00             8.20          

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 362,008              8,108,979.20               5.07          

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 176,053              7,042,120.00               4.40          
หมวดการแพทย์ 9,987,420.00               6.24          

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 169,100              4,903,900.00               3.06          

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา้ PR9 300,800              5,083,520.00               3.18          
หมวดส่ือและส่ิงพมิพ์ 4,146,740.00               2.59          

บมจ.เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 83,200                661,440.00                  0.41          

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 191,500              3,485,300.00               2.18          
หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 22,147,926.00             13.83        

บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ AAV 1,652,100           5,055,426.00               3.16          

บมจ.ทา่อากาศยานไทย AOT 131,500              9,862,500.00               6.16          

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 673,000              2,342,040.00               1.46          

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง PSL 303,600              4,887,960.00               3.05          
   กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                               

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                                          11,217,150.00             7.01          

บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 31,200                6,084,000.00               3.80          

บมจ.โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ DTAC 109,800              5,133,150.00               3.21          
รวมหุ้นสามญั 154,882,180.20           96.78        

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 151,903,592.61 บาท) 160,027,609.68           100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000     เม่ือทวงถาม 63,698.34            63,698.34                    0.04            

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500     เม่ือทวงถาม 3,071,579.92       3,071,579.92               1.73            

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 3,135,278.26               1.77            

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกจิการเกษตร 2,452,100.00               1.38            

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 79,100                 2,452,100.00               1.38            

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,154,760.00             6.82            

บมจ.คาราบาวกรุ๊ป CBG 22,700                 2,712,650.00               1.52            

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล MINT 95,256                 2,738,610.00               1.54            

บมจ.อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย RBF 124,600               2,803,500.00               1.57            

บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป TU 200,000               3,900,000.00               2.19            

   กลุ่มธุรกจิการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  19,366,225.00             10.88          

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 53,300                 7,568,600.00               4.25            

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 63,200                 8,026,400.00               4.51            

บมจ.ทนุธนชาต TCAP 99,900                 3,771,225.00               2.12            

หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 5,852,250.00               3.29            

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล MTC 37,600                 2,209,000.00               1.24            

บมจ.ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ SAWAD 59,000                 3,643,250.00               2.05            

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ 3,281,460.00               1.84            

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 180,300               3,281,460.00               1.84            

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           5,018,000.00               2.82            

บมจ.ปนูซิเมนตไ์ทย SCC 13,000                 5,018,000.00               2.82            

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง  4,108,260.00               2.31            

บมจ.ช.การช่าง CK 179,400               4,108,260.00               2.31            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    5,585,760.00               3.14            

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 66,400                 3,751,600.00               2.11            

บมจ.ศภุาลยั SPALI 80,800                 1,834,160.00               1.03            

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   47,766,656.80             26.82          

บมจ.บา้นปู BANPU 337,633               3,578,909.80               2.01            

บมจ.พลงังานบริสุทธ์ิ EA 76,900                 7,382,400.00               4.15            

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ GPSC 59,000                 5,236,250.00               2.94            

บมจ.กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 129,300               5,915,475.00               3.32            

บมจ.ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก OR 141,206               3,812,562.00               2.14            

บมจ.ปตท. PTT 328,400               12,479,200.00             7.01            

บมจ.ปตท.ส ารวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 48,800                 5,758,400.00               3.23            

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง SPRC 367,700               3,603,460.00               2.02            

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 23,256,721.00             13.06          

บมจ.คอมเซเวน่ COM7 81,700                 6,678,975.00               3.75            

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 137,600               8,118,400.00               4.56            

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 177,996               3,559,920.00               2.00            

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 116,653               4,899,426.00               2.75            

หมวดการแพทย์ 8,618,300.00               4.84            

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 84,000                 1,688,400.00               0.95            

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 301,300               6,929,900.00               3.89            

หมวดส่ือและส่ิงพมิพ์ 3,408,750.00               1.91            

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 151,500               3,408,750.00               1.91            

หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 14,164,148.00             7.96            

บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ AAV 143,100               363,474.00                  0.20            

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 145,200               8,857,200.00               4.98            

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 341,700               1,578,654.00               0.89            

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง PSL 202,700               3,364,820.00               1.89            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

   กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์                                                                                                                                                                          5,940,000.00               3.34            

บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE 67,500                 5,940,000.00               3.34            

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                                          13,925,700.00             7.82            

บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 43,500                 10,005,000.00             5.62            

บมจ.โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ DTAC 22,200                 1,015,650.00               0.57            

บมจ.อินทชั โฮลด้ิงส์ INTUCH 36,200                 2,905,050.00               1.63            

รวมหุ้นสามญั 174,899,090.80           98.23          

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 162,124,703.95 บาท) 178,034,369.06           100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 3 -

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 4,291,537.39            5,481,743.91            

รายไดด้อกเบ้ีย 18,509.27                 17,378.32                 

รายไดอ่ื้น 42,098.51                 93,429.70                 
รวมรายได้ 4,352,145.17            5,592,551.93            

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 3,504,073.46            3,952,178.00            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 41,172.93                 52,002.69                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 273,755.65               308,763.99               

ค่านายหน้าซ้ือหลกัทรัพย์ 254,745.30               248,048.00               
รวมค่าใช้จ่าย 4,073,747.34            4,560,992.68            

รายได้สุทธิ 278,397.83               1,031,559.25            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (932,604.16)              (1,831,090.72)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (7,785,648.04)           26,414,923.37          
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และยังไม่เกิดขึน้ (8,718,252.20)           24,583,832.65          

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (8,439,854.37)           25,615,391.90          
หกั ภาษีเงินได้ 3.3 (2,776.38)                  (2,606.74)                  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (8,442,630.75)           25,612,785.16          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การด าเนินงาน (8,442,630.75)           25,612,785.16          

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 6,603,669.71            17,025,133.47          

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (21,460,708.62)         (45,253,482.95)         

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (23,299,669.66)         (2,615,564.32)           

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 182,940,819.99        185,556,384.31        

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 159,641,150.33        182,940,819.99        

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 7,643,329.4251        8,901,642.2370        

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 287,766.7251           744,953.9833           

หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (917,592.5599)          (2,003,266.7952)       

หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 7,013,503.5903        7,643,329.4251        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

หน่วย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 1 ธันวำคม 2549 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000 
ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 500 ลำ้นหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนละ 10 บำท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงศรี 
จ ำกดั (“บริษทัจดักำร”) เป็นผูจ้ดักำรกองทุนและนำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน  
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของกองทุน 

กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
โดยสัดส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว จะขึ้นอยูก่บักำรตดัสินใจของบริษทัจดักำรตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ใน
แต่ละขณะ 

กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ โดยท่ีไม่ท ำให้วตัถุประสงค์หรือนโยบำยของกองทุน
เบ่ียงเบน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรเคล่ือนยำ้ยควำมเส่ียงดำ้นเครดิต หรือเป็นกำรเคล่ือนยำ้ยผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ในเชิงกำรเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit Derivative) และเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภำยใตว้ตัถุประสงค์ เพื่อลดควำมเส่ียง (Hedging) ลดค่ำใช้จ่ำย (Cost 
reduction) หรือเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มควำมเส่ียงแก่กองทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั (return enhancement) 

กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ีต่ำงประเทศ ซ่ึงได้แก่ หลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีออกโดยบุคคล
ต่ำงประเทศและเสนอขำยในต่ำงประเทศ ตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหล้งทุนได ้

กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรแห่งทุนต่ำงประเทศ ซ่ึงได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยใน
ต่ำงประเทศ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทุนได ้

ทั้งน้ีภำยใตก้ำรน ำเงินไปลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ีและตรำสำรแห่งทุนในต่ำงประเทศหำกรวมกนัแลว้
เกินกว่ำร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรร กองทุนขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยและจดัสรรเงินลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่ม
ใหก้บักองทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนสำมำรถลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตรำสำรทุน ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำรหน้ีหรือเงิน
ฝำก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหล้งทุนได ้

กองทุนมีนโยบำยไม่จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ท่ีสมำคม

บริษทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทำงบัญชี”) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำม และแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ส ำหรับค่ำใชจ่้ำย
โดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท์ำงกำรเงิน จะรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำย ณ วนัที่เกิดรำยกำรในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝำกธนำคำรแสดงในรำคำตำมมูลค่ำท่ีตรำไวซ่ึ้งเป็นมูลค่ำยุติธรรมของเงินฝำก
ธนำคำร 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดท่ีมีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับแสดงตำมมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยใชร้ำคำซ้ือขำยคร้ังล่ำสุดของวนัที่วดัค่ำเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรำคำดงักล่ำว ผูจ้ดักำร
กองทุนจะก ำหนดรำคำโดยพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อ
ใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซ่ึงประกำศโดยสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน  

เงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดง
ตำมมูลค่ำยุติธรรมโดยใชร้ำคำเฉล่ียท่ีไดม้ำในวนัล่ำสุด 

รำคำทุนของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวดัค่ำเงินลงทุน ถือเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นใน

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รำยไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรำยไดน้บัแต่วนัท่ีประกำศจ่ำยและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 
รำยไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
รำยไดอื้่น เป็นกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยที์่เรียกเก็บจำกผูถ้ือหน่วยลงทุน

เม่ือมีกำรสั่งซ้ือ หรือสั่งขำยคืน หรือสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอตัรำ
ร้อยละ 0.15 โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน 

ค่ำใชจ่้ำย รับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุน 

  

19



- 3 - 
 

3.3 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภำษีเงินไดต้ำมประมวลรัษฎำกรจำกรำยไดต้ำมมำตรำ 40 (4) (ก) ในอตัรำร้อยละ 15 

ของรำยไดก่้อนหักรำยจ่ำยใด ๆ 
3.4 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของรำคำขำยหรือรำคำรับซ้ือคืนของหน่วยลงทุน ซ่ึงเทียบเท่ำกบัจ ำนวนต่อหน่วยของ

ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 
3.5 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรหลำยประกำรซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดง

ไวใ้นงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไป

จำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้อนัอำจท ำใหต้อ้งมีกำรปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขำยเงินลงทุนในระหวำ่งปีสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 228,013,825.98 219,146,058.26 

ขำยเงินลงทุน 237,302,333.16 244,955,675.81 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหวำ่งปี กองทุนมีรำยกำรธุรกิจระหวำ่งกนัท่ีส ำคญักบับริษทัจดักำรและสถำบนักำรเงินซ่ึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมกำรเดียวกนักบับริษทัจดักำร และมีรำยกำรธุรกิจกบับริษทัจดักำรและกองทุนอ่ืนท่ีบริหำรโดย

บริษทัจดักำรเดียวกนั รำยกำรท่ีส ำคญัดงักล่ำว ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงศรี จ ำกดั    

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 3,504,073.46 3,952,178.00 ตำมเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 273,755.65 308,763.99 ตำมเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน)    

ค่ำนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 47,878.93 51,798.43 อตัรำตลำด 

บริษทั เงินติดลอ้ จ ำกดั (มหำชน)    

ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซ้ือเงินลงทุนในตรำสำรทุน -  624,150.00 ตำมอตัรำท่ีเสนอซ้ือโดย
บ ริษัทค้ำหลักท รัพย์ /
รำคำตลำด 

ขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน -  819,432.26 ตำมอตัรำท่ีเสนอซ้ือโดย
บริษทัคำ้หลกัทรัพย/์ 
รำคำตลำด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงศรี จ ำกดั   

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 288,128.23 326,216.53 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนคำ้งจ่ำย 22,510.01 25,485.68 
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6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผู ้อ่ืน  โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย  

(ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กองทุนใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กองทุนจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใช้

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำร

ประมำณมูลค่ำควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรง 

หรือทำงออ้ม 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตรำสำรทุน 154,882,180.20 -  -  154,882,180.20 

ตรำสำรหน้ี -  5,145,429.48 -  5,145,429.48 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตรำสำรทุน 174,899,090.80 -  -  174,899,090.80 

ตรำสำรหน้ี -  3,135,278.26 -  3,135,278.26 

เงินลงทุนต่ำง ๆ ซ่ึงมูลค่ำเงินลงทุนมำจำกรำคำตลำดท่ีมีกำรอำ้งอิงไวอ้ย่ำงชดัเจนในตลำดท่ีมี

สภำพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ย ตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมี

สภำพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับรำคำท่ีอำ้งอิงส ำหรับเคร่ืองมือเหล่ำน้ี 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงซ้ือขำยในตลำดท่ีไม่ไดถู้กพิจำรณำว่ำมีสภำพคล่องแต่ถูกประเมินค่ำจำก

รำคำตลำดท่ีมีกำรอำ้งอิงไวอ้ย่ำงชดัเจน กำรเสนอรำคำซ้ือขำยโดยผูค้ำ้หรือแหล่งก ำหนดรำคำท่ีเป็น

ทำงเลือกซ่ึงได้รับกำรสนับสนุนจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

เหล่ำน้ีประกอบดว้ย ตรำสำรหน้ีภำคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่ำลงทุน 

ในระหวำ่งปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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6.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบ้ียคือควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินตำมมูลค่ำยติุธรรม
และจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 

    (หน่วย : บาท) 
 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตรา
ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝำกออมทรัพย ์ 7,387,582.24 -  -  7,387,582.24 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  154,882,180.20 154,882,180.20 

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย -  -  8,815.09 8,815.09 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยหน่วยลงทุน -  -  17,169.50 17,169.50 

หนีสิ้นทางการเงิน     

เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  2,330,157.85 2,330,157.85 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -  -  314,023.76 314,023.76 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -  -  1,322.26 1,322.26 

หน้ีสินอ่ืน -  -  9,092.83 9,092.83 
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- 8 - 
 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตรา
ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝำกออมทรัพย ์ 8,144,568.67 -  -  8,144,568.67 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  174,899,090.80 174,899,090.80 

ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย -  -  5,909.58 5,909.58 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน -  -  1,455,112.20 1,455,112.20 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยหน่วยลงทุน -  -  17,652.20 17,652.20 

หนีสิ้นทางการเงิน     

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน -  -  1,156,274.59 1,156,274.59 

เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  57,320.11 57,320.11 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -  -  355,535.27 355,535.27 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -  -  886.44 886.44 

หน้ีสินอ่ืน -  -  11,496.85 11,496.85 

6.3 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียน 

7. การอนุมัติงบการเงิน  

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยผูมี้อ ำนำจของบริษทัจดักำร เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 
2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 162,278,577.53 101.66

     หุ้นสามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 3,205,950.00 2.01

             การแพทย์ 9,987,420.00 6.26

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 22,147,926.00 13.87

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 4,041,375.00 2.53

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 11,217,150.00 7.03

             ธนาคาร 21,159,900.00 13.25

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 6,422,490.00 4.02

             พลงังานและสาธารณูปโภค 20,402,400.00 12.78

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 9,891,810.00 6.20

             พาณิชย์ 28,268,749.20 17.71

             แฟชนั 2,884,360.00 1.81

             สือและสิงพิมพ์ 4,146,740.00 2.60

             อาหารและเครืองดืม 11,105,910.00 6.96

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 63,828.31 0.04

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,242,294.22 1.40

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 5,090,274.80 3.19

อนืๆ  (2,637,427.20)  (1.66)

     ลูกหนี 17,169.50 0.01

     เจา้หนี  (2,340,572.94)  (1.47)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (314,023.76)  (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 159,641,150.33 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบลิ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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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�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,504.07 2.1400

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 41.17 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   273.76 0.1672

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 3,819.00 2.3323

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Sอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Sนจากการซื Sอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 47,878.93 9.04
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 45,324.37 8.56
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 44,049.34 8.32
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 42,899.92 8.10
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 42,770.57 8.08
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. 38,265.01 7.23
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 32,949.88 6.22
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 32,123.17 6.07
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 31,110.79 5.88
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 31,105.47 5.88
อ่ืนๆ / Other 140,891.34 26.61
รวม / Total 529,368.79 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล / Krungsri Flexible Fund

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ 30 ธันวาคม 2565 

% 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 

(1 ธันวาคม 2549) 

KFFLEX -4.90% 5.84% 2.59% -4.90% -2.25% -5.17% 1.81% 5.25% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.85% 3.94% 5.06% 0.85% 2.09% 1.80% 3.73% 6.44% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 11.00% 9.54% 9.46% 11.00% 17.47% 15.17% 15.22% 18.67% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 4.70% 3.85% 4.13% 4.70% 7.90% 6.73% 6.36% 7.78% 
 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  

1.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 50% 

2.  ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 25% 

3.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี สดัส่วน 25% 

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

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 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 8 1 1

3 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 1 1 7 - 1

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 1 1 7 1 1

5 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 1 1 5 - -

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 2 2 8 - 2

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 2 2 14 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 1 1 7 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 กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นายวราห์ ทองประสิทธุ์

/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล

<> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี 6 ดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

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
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้กับ 

กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 

ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว

/ ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นแตกต่างจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล 

จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์

จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นว่า 

รายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ 

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
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

10 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 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 / แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน

16 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 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

18 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.ปตท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 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

24 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 8ปี 1เดือน) 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.ศุภาลัย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 

ปีหากได้รับเลือก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

27 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

28 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

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
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

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

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 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 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. 
21.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั 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 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 128.91% 
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http://www.krungsriasset.com/
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