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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ +ล
ปันผล (KFFLEX-D) ตั +งแต่วนัที5 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที5 31 กรกฎาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ +ลปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที5 31 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 1,145.25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.6403 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 6.75 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 2.62 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบครึ5งปีที5ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่าง 
1,517.51 – 1,708.89 จุด ก่อนปิดที5 1,576.41 จุด ณ วันที5 31 กรกฏาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.83 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ5มขึ +น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที5สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ +ามันดิบปรับตัวเพิ5มขึ +นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั +งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี +ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื5อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที5นกัวิเคราะห์คาดไว้  

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ5มขึ +น โดยครึ5งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื5องจากมาตรการควํ5าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ5งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ +นในเมืองเซินเจิ +นซึ5งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื5อมั5นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ5าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ5มเติม นอกจากนี +ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ +นอตัราดอกเบี +ยครั +งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั +งในความพยายามที5จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี5ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ5าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื5อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี5ยง 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ5งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี5ยงทั5วโลก 
ก่อนที5จะฟื+นตวัขึ +นในช่วงครึ5งหลงัของเดือนจากการที5 Fed ปรับขึ +นอตัราดอกเบี +ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที5ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ +ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ5มขึ +น เนื5องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ5าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที5ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที5คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที5สดุในรอบ 40 ปี  

ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั5วโลกมีความกงัวลเกี5ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที5 Fed ปรับขึ +น
อัตราดอกเบี +ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื5องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที5สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี +นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั +งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื5นล้านบาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ5มขึ +นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที5สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี +ยระยะยาวที5มีระดับตํ5ากว่าอตัราดอกเบี +ยระยะสั +น (inverted yield curve) ในขณะที5 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื5อต่อสู้กบัอตัราเงนิเฟ้อ นอกจากนี + ราคานํ +ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื5องจากมมุมองการเตบิโตของอปุสงค์ที5อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ5มขึ +นของจํานวนผู้ติดเชื +อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื+นตัวได้
ในช่วงครึ5งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที5คาด 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ตลาดหุ้นไทยยงัคงมีความผนัผวนในช่วง1-2 เดือนข้างหน้า จากแรงกดดนัของมาตรการทางการเงินที5เข้มงวงขึ +น
ของธนาคารกลางทั5วโลก และปัญหาเงินเฟ้อที5อาจส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตวัในทิศทางที5
ดีกว่าตลาดโลกจากการท่องเที5ยวที5เริ5มฟื+นตวั และราคาพืชผลทางการเกษตรที5ยงัคงแข็งแกร่ง 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที5จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที5ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั +งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ5าเสมอ ทั +งนี + บริษัทฯเชื5อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิ5งที5ส่งเสริมให้กองทุนสามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที5ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,108,819,693.22  บาท) 1,115,301,128.36     
เงินฝากธนาคาร 2,988,385.98            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 18,985.86                 
จากการขายเงินลงทุน 49,399,761.61          
จากการขายหน่วยลงทุน 53,000.00                 
จากเงินปันผล 830,365.00               

รวมสินทรัพย์ 1,168,591,626.81     
หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 4,912,074.55            
จากการซ้ือเงินลงทุน 16,151,057.69          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,205,984.92            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,847.88                   
หน้ีสินอ่ืน 71,367.14                 
รวมหน้ีสิน 23,343,332.18          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,145,248,294.63     

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,030,449,112.15     
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (1,236,426,822.41)
บญัชีปรับสมดุล 351,226,004.89        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,145,248,294.63     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 5.6403                      
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 203,044,911.1468    

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบ้ิลปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 95,677.13                 
  รายไดเ้งินปันผล 20,376,840.30          

รวมรายได้ 20,472,517.43          
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12,563,831.70          
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 155,517.54               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 827,220.94               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,348.28                 
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,084,052.13            

รวมค่าใชจ่้าย 14,660,970.59          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,811,546.84            

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (18,697,822.78)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (71,382,784.29)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (90,080,607.07)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (84,269,060.23)

หกั ภาษีเงินได้  (14,351.56)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (84,283,411.79)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบ้ิลปันผล
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.85
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวงถาม 777,788.28 777,788.28 0.07
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 31,024,859.08 31,024,859.08 2.78
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั
          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
                    หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 7.86
                              บมจ .เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 1,437,600.00 36,299,400.00 3.25
                              บมจ .ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล MINT 1,535,500.00 51,439,250.00 4.61
          กลุ่มธุรกิจการเงิน
                    หมวดธนาคาร 15.87
                              บมจ .ธ.กรุงเทพ BBL 520,000.00 68,900,000.00 6.18
                              บมจ .ธ.กสิกรไทย KBANK 495,200.00 72,299,200.00 6.48
                              บมจ .ทุนธนชาต TCAP 947,800.00 35,779,450.00 3.21
                    หมวดประกนัชีวิตและประกนัภยั 2.26
                              บมจ .ไทยประกนัชีวิต TLI 1,661,500.00 25,254,800.00 2.26
          กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
                    หมวดกระดาษและวสัดุการพิมพ์ 2.15
                              บมจ .ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 1,421,300.00 24,019,970.00 2.15
          กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
                    หมวดวสัดุก่อสร้าง 0.51
                              บมจ .ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 15,200.00 5,669,600.00 0.51
                    หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 3.57
                              บมจ .ช.การช่าง CK 1,859,700.00 39,797,580.00 3.57
                    หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6.23
                              บมจ .เซ็นทรัลพฒันา CPN 911,100.00 57,854,850.00 5.19
                              บมจ .เอม็ บี เค MBK 737,000.00 11,570,900.00 1.04

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฏาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล้ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฏาคม 2565

          กลุ่มทรัพยากร
                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 9.90
                              บมจ .บางจาก คอร์ปอเรชัน่ BCP 753,200.00 22,219,400.00 1.99
                              บมจ .ผลิตไฟฟ้า EGCO 143,800.00 26,603,000.00 2.39
                              บมจ .กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 529,700.00 25,028,325.00 2.24
                              บมจ .ปตท.ส ารวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 70,000.00 11,375,000.00 1.02
                              บมจ .สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง SPRC 2,150,300.00 25,158,510.00 2.26
          กลุ่มบริการ
                    หมวดพาณิชย์ 12.59
                              บมจ .คอมเซเวน่ COM7 1,095,400.00 33,409,700.00 3.00
                              บมจ . ซีพี ออลล์ CPALL 386,500.00 23,673,125.00 2.12
                              บมจ .สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,970,785.00 37,050,758.00 3.32
                              บมจ .สยามแมค็โคร MAKRO 1,362,236.00 46,316,024.00 4.15
                    หมวดการแพทย์ 7.79
                              บมจ .กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 2,587,300.00 69,210,275.00 6.21
                              บมจ .โรงพยาบาลพระรามเกา้ PR9 1,029,000.00 17,595,900.00 1.58
                    หมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ 4.74
                              บมจ .เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 2,524,400.00 23,981,800.00 2.15
                              บมจ . เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 1,518,200.00 28,845,800.00 2.59
                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 14.77
                              บมจ .เอเชีย เอวิเอชัน่ AAV 8,898,300.00 23,847,444.00 2.14
                              บมจ .ท่าอากาศยานไทย AOT 1,141,000.00 80,155,250.00 7.19
                              บมจ .นามยง เทอร์มินลั NYT 5,030,400.00 19,115,520.00 1.71
                              บมจ .พรีเชียส ชิปป้ิง PSL 2,311,400.00 41,605,200.00 3.73
          กลุ่มเทคโนโลยี
                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 8.92
                              บมจ .แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 273,500.00 54,973,500.00 4.93
                              บมจ .โทเท่ิลแอค็เซสคอมมูนิเคชัน่ DTAC 976,900.00 44,448,950.00 3.99

1,115,301,128.36 100.00
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,118,308,500.20 97.65

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 24,019,970.00 2.10

             การแพทย์ 86,806,175.00 7.58

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 164,723,414.00 14.38

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 99,422,450.00 8.68

             ธนาคาร 176,978,650.00 15.45

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 39,797,580.00 3.48

             ประกนัชีวติและประกนัภยั 25,254,800.00 2.21

             พลงังานและสาธารณูปโภค 110,384,235.00 9.64

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 69,425,750.00 6.06

             พาณิชย์ 140,449,607.00 12.26

             วสัดุก่อสร้าง 5,669,600.00 0.50

             สื1อและสิ1งพิมพ์ 52,827,600.00 4.61

             อาหารและเครื1องดื1ม 87,738,650.00 7.66

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 780,939.48 0.07

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,989,078.40 0.26

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 31,040,001.32 2.71

อื+นๆ 26,939,794.43 2.35

     ลูกหนีM 68,283,126.61 5.96

     เจา้หนีM  (39,137,347.26)  (3.42)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,205,984.92)  (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,145,248,294.63 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ6ลปันผล
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 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�เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)    12,563.83                2.0314

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   155.52                     0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   827.22                     0.1338

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -    -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.35                       0.0049

คา่ใช้จา่ยอื7น ๆ (Others) -    -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 13,576.92             2.1952

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 กรกฏาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

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

บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 206,294.68 8.82
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 202,743.76 8.66
บจ.หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์/ SCB Securities Co.,Ltd. 189,719.13 8.11
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 177,247.36 7.58
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 174,430.71 7.45
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 169,510.20 7.24
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 146,932.64 6.28
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 137,997.14 5.90
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 135,322.01 5.78
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 129,858.49 5.55
อ่ืนๆ / Other 669,837.12 28.63
รวม / Total 2,339,893.24 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ้ลปันผล / Krungsri Flexible Dividend Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถงึวนัที ่31 กรกฏาคม 2565

บริษทั
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ �ลปันผล 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 27 ก.ค. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(2 พฤษภาคม 2545) 

KFFLEX-D -8.50% -8.02% -6.75% -2.10% -6.05% -2.77% 3.46% 7.90% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -3.19% -2.25% -2.62% 1.20% 0.10% 2.26% 4.26% 8.45% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 12.01% 12.94% 12.47% 11.43% 17.48% 15.07% 15.17% 18.54% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 5.11% 5.72% 5.31% 4.79% 7.92% 6.69% 6.35% 7.87% 
 

หมายเหตุ:    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ  

1.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 50% 

2.  ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย สดัส่วน 25% 

3. อตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลีPยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี สดัสว่น 25% 

*เริPมใช้ดชันีชี �วดัผลการดําเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตั �งแต่วนัทีP 31 ตลุาคม 2562 

 **  ผลตอบแทนทีPมีอายเุกินหนึPงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ลปันผล บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ9ลปันผล ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission)

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี�  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

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

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

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิW พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 76.84% 
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