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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) ตั 0งแต่
วนัที2 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที2 31 ธันวาคม 2564 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 0 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 182.94 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากบั 23.9347 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ2มขึ 0นร้อยละ 14.82 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงาน ที2เพิ2มขึ 0นร้อยละ 7.66 

ภาวะการลงทนุในช่วงที2ผ่านมา 

ในปีที2ผ่านมา กองทุนฯ ยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวอยู่ในช่วง 
1,425.48 – 1,660.85 จุด ก่อนปิดที2 1,657.62 จุด ณ วันที2 30 ธันวาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ2มขึ 0นร้อยละ 17.67 ต่อปี  
ในเดือนมกราคม 2564 นกัลงทุนคลายความกังวลเกี2ยวกบัการแพร่ระบาดของเชื 0อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในไทย เนื2องจากรัฐบาล
หลีกเลี2ยงการใช้มาตรการปิดเมืองในลักษณะที2จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ พร้อมส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ2มเติม ในขณะที2 นกัลงทนุในตลาดหุ้นโลกมีมมุมองเชงิบวกต่อชยัชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั 0งสภาครองเกรส ซึ2งมี
แนวโน้มส่งผลให้สหรัฐฯ มีโอกาสในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ2มเติม แม้ว่าอาจจะมีการปรับเพิ2มภาษีในอนาคต 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ2มขึ 0น โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากข่าวเกี2ยวกับการกระจายวคัซีนป้องกัน 
COVID-19 การปรับตวัเพิ2มขึ 0นของราคานํ 0ามนัดิบ และการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ2มเติม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือน 
สินทรัพย์เสี2ยงได้เผชิญกบัแรงเทขาย หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ อาย ุ10 ปีได้ปรับตวัเพิ2มขึ 0นสงูกว่าร้อยละ 1.4 
ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนปรับตวัในเชิงบวก สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 มลูค่า 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นบัเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิที2มขีนาดใหญ่
ที2สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในขณะที2 การปรับตัวสูงขึ 0นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที2ได้ปรับตัว
เพิ2มขึ 0นสู่ระดบัสงูที2สดุในรอบ 14 เดือน ที2ร้อยละ 1.7 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั2วโลก จากการปรับพอร์ตการลงทนุของนกัลงทนุ 
ทั 0งนี 0 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้พยายามสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดการเงิน โดยส่งสญัญาณว่าจะไม่ปรับเพิ2มอตัราดอกเบี 0ยจนถึง
อย่างน้อยในปี 2567 สําหรับเศรษฐกิจยโุรป การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื 0นที2อีกครั 0ง 
ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกี2ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั 0ง หลังจากเชื 0อไวรัส Covid-19 
กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกภายในประเทศ โดยจํานวนผู้ติดเชื 0อฯ ได้ปรับตวัเพิ2มขึ 0นไปถึงจํานวนสงูสดุที2 2,839 รายต่อวนั ในขณะที2 
อตัราการฉีดวคัซีนภายในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัตํ2าที2ร้อยละ 1.58 ของประชากรทั 0งหมด ด้านปัจจยัต่างประเทศ ตลาดฯ ได้รับปัจจยั
สนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื 0นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเด็น ซึ2งมีเป้าหมายที2จะ
สร้างงานหลายล้านตําแหน่งในสหรัฐฯ 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนผู้ติดเชื 0อ Covid-19 ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ 0นในระดับสูงกว่า 2,000 คนต่อวัน สํานักงานสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 เหลือร้อยละ 1.5 – 2.5 
และปรับลดคาดการณ์จํานวนนกัท่องเที2ยวต่างประเทศเหลือ 5 แสนคน ในขณะที2 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยรายงานดชันีความเชื2อมั2น
ผู้บริโภคปรับตวัลดลงสู่ระดบั 46 จดุ ซึ2งเป็นระดบัตํ2าสดุในรอบ 22 ปี 7 เดือน 
ในเดือนมิถุนายน 2564 วคัซีน Sinovac ได้รับการรับรองจากองค์การอนามยัโลก (WHO) จํานวนผู้ติดเชื 0อไวรัส Covid-19 ปรับตวัเพิ2ม
สงูขึ 0น ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัลดลงจากมาตรการควบคุมของรัฐบาลจีน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณในการปรับขึ 0น
อัตราดอกเบี 0ยเร็วกว่าที2คาดไว้ ในขณะที2 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี 0ยไว้ที2ร้อยละ 0.5 ซึ2งนับเป็นการคงอตัรา
ดอกเบี 0ยในการประชมุเป็นครั 0งที2 9 ติดต่อกัน และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีในปี 2564 ลงอีกครั 0งจากเดิมที2ร้อยละ 3.0 เป็น
ร้อยละ 1.8 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดนัจากการปรับตัวเพิ2มขึ 0นของจํานวนผู้ติดเชื 0อไวรัส Covid-19 ในประเทศ 
จากจํานวน 5.5 พนัคนต่อวนัในช่วงต้นเดือนไปเป็น 1.7 หมื2นคนต่อวนัในช่วงสิ 0นเดือน แม้ว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมหลาย
ประการรวมไปถึงการประกาศเคอร์ฟิวในระหว่างเดือน ราคานํ 0ามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัอย่างผันผวนเนื2องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิต
นํ 0ามัน (OPEC+) อยู่ระหว่างการเจรจาปรับกําลังการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้นหมวดเทคโนโลยีและ
โรงเรียนกวดวิชา จากการเข้าตรวจสอบและการเปลี2ยนแปลงด้านนโยบายจากภาครัฐ 
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ในเดือนสิงหาคม 2564 จํานวนผู้ติดเชื 0อ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริ2มทรงตวั คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัรา
ดอกเบี 0ยนโยบายที2ร้อยละ 0.5 สถานการณ์ทางการเมืองภายประเทศยํ2าแย่ลง จากแรงส่งของกระแสของการประท้วงที2เพิ2มขึ 0น และมีการ
ใช้ความรุนแรงมากขึ 0น บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดําเนินงานประจําไตรมาส 2/64 ที2แข็งแกร่งกว่าที2ตลาดฯ คาดไว้ รัฐบาลไทย
อนมุตัิการจดัซื 0อวคัซนีฯ จาก Pfizer อีกจํานวน 20 ล้านโดสเพื2อเร่งอตัราการฉีดวคัซีนฯสํานกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดพีีไตรมาส 2/64 ในระดบัร้อยละ 7.5 ในขณะที2 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี 2564 จากระดบัร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 0.7 
ในเดือนกนัยายน 2564 หุ้นที2มีสดัส่วนการถือครองของนกัลงทนุรายย่อยในระดบัตํ2าแต่มีมลูค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตวัขึ 0นนําดชันีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ บรรยากาศการลงทนุกลบัทิศอย่างรวดเร็วหลงัจากที2หน่วยงานกํากบัดแูลกลบัมาพิจารณาการคํานวณดชันีตามสดัส่วนการ
กระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื2อขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี2ยวข้อง 
ในช่วงครึ2งหลงัของเดือนความกงัวลเกี2ยวกบัการผิดนดัชําระหนี 0ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเล็กน้อยในตลาด และ
มีปัจจัยลบเพิ2มเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยเร็วกว่าที2คาดไว้  และความเป็นไปได้ที2อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ใน
ระดบัสงูยาวนานกว่าที2คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคาร
ปรับตัวเพิ2มขึ 0นร้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯ ฟื0นตัวขึ 0นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที2ระดบัร้อยละ 0.7 และปรับเพิ2มมมุมองต่อการเติบโตของ
ปี 2565 ขึ 0นเป็นร้อยละ 3.9 
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที2เริ2มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ 0ามนัดิบปรับตวัเพิ2มขึ 0นสู่ระดบัสงูที2สดุในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนบัสนุนเพิ2มเติมต่อ
การปรับตวัเพิ2มขึ 0นของดชันีตลาดหุ้นไทยที2มีนํ 0าหนกัค่อนข้างสงูในหมวดพลงังาน ในช่วงปลายเดือนซึ2งเป็นช่วงเวลาที2มมุมองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ2มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื2อที2อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
อสงัหาฯ อย่างไรก็ตามยงัคงมีความท้าทายเนื2องจากอตัราการฉีดวคัซีนของประเทศยงัคงอยู่ที2ระดบัเพียงร้อยละ 42 ในขณะที2โครงการ 
Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากดั ด้วยการมีนกัท่องเที2ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั 0งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที2ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ 0นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี 0จะมีออกมามากขึ 0นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที2ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ 0นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ 0นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ2มขึ 0นใน
หลายหมวดสินค้า 
ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี2ยวกบัความรุนแรงของไวรัสสายพนัธุ์ 
Omicron และความเป็นไปได้ที2รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ2มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มีความ
รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั 0ง และในการประชุมครั 0งสุดท้ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ประกาศว่าจะปรับเพิ2มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื 0อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที2คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยมีแนวโน้มทรงตัวหลังจากตลาดรับข่าวการระบาดของ Omicron 
ไปแล้วพอสมควรแม้จํานวนผู้ติดเชื 0อจะยงัไม่ถึงจดุสงูสดุ อีกทั 0งยงัมีโอกาสที2ภาครัฐจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมาเพิ2มเติม 
อย่างไรก็ตามความเสี2ยงหลกัยงัคงเป็นการแพร่ระบาด Omicron ที2รุนแรงกว่าคาด และเงินเฟ้อที2เร่งตวัสงูขึ 0นทั 0งในและต่างประเทศ 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที2จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที2ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั 0งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ2าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื2อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิ2งที2ส่งเสริมให้กองทุนสามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที2ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบลิ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 183,049,569.05 100.04

     หุ้นสามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 3,281,460.00 1.79

             การแพทย์ 8,618,300.00 4.71

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 14,164,148.00 7.74

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 5,852,250.00 3.20

             ชินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 5,940,000.00 3.25

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 13,925,700.00 7.61

             ธนาคาร 19,366,225.00 10.59

             ธุรกิจการเกษตร 2,452,100.00 1.34

             บริการรับเหมาก่อสร้าง 4,108,260.00 2.25

             พลงังานและสาธารณูปโภค 47,766,656.80 26.11

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,585,760.00 3.05

             พาณิชย์ 23,256,721.00 12.71

             วสัดุก่อสร้าง 5,018,000.00 2.74

             สือและสิงพิมพ์ 3,408,750.00 1.86

             อาหารและเครืองดืม 12,154,760.00 6.64

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 63,699.54 0.03

         FITCH-LONG

             Rate BBB 5,009,334.51 2.74

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 3,077,444.20 1.68
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบลิ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อนืๆ (108,749.06) (0.04)

     ลูกหนี 1,472,764.20 0.81

     เจา้หนี (1,225,977.99) (0.66)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (355,535.27) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  182,940,819.99 100.00
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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) 3,952.18 2.1400

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   2/ 52.00 0.0281

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   308.76 0.1672

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 4,312.94 2.3353

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0251 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ  มีผลตั Tงแตว่นัที8 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Tอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ตั ,งแต่วันที� 1 มกราคม 2564 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2564

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บจ.หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย/์ SCB Securities Co.,Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก/้ Tisco Securiites Co.,Ltd.
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
อ่ืนๆ/ Other

25,622.80 5.11
127,337.64 25.40

รวม / Total 501,414.49 100.00

33,647.39 6.71
31,963.26 6.37
27,383.78 5.46

41,434.50 8.26
35,577.75 7.10
34,853.34 6.95

( บาท )   
51,798.43 10.33
46,026.63 9.18
45,768.97 9.13

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล / Krungsri Flexible Fund
ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บริษทั จ านวนเงนิ อัตราส่วน (%)
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ 30 ธันวาคม 2564 

% 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 14.82% 1.86% 2.60% 14.82% -1.84% 0.32% 5.43% 5.95% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 7.66% 1.51% 2.60% 7.66% 3.82% 3.54% 5.77% 6.81% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 11.25% 10.83% 10.78% 11.25% 17.16% 14.74% 15.31% 19.07% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 4.97% 4.28% 4.58% 4.97% 7.43% 6.74% 7.53% 8.50% 
 

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

ประจำปี 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. อาร์เอส 1 1 9 - 1

2 บมจ. ซีพี ออลล์ 2 2 10 - -

3 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 5 - 1

4 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1 1 6 - 1

5 บมจ.ไทยออยล์ 1 1 5 - 1

6 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 2 2 16 1 -

7 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 1 1 7 2 1

8 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 - 1

9 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 10 - 2

10 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 1 10 1 1

11 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 6 - 1

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1 1 8 - 1

13 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 5 - 1

14 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

15 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 1 1 10 - 1

16 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 8 1 -

17 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 1 1 5 - -

18 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2 2 9 1 2

19 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 1 1 9 - -

20 บมจ.ธ.กสิกรไทย 2 2 9 - 2

21 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 1 1 6 2 1

22 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 17 1 2

23 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป 1 1 10 1 -

24 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1

25 บมจ.ปตท 1 1 5 - 1

26 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 5 - 1

27 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 10 1 1

28 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 7 - 1

29 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 1 1 7 - 1

30 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 9 - -

31 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 1 1 8 1 1

32 บมจ.บ้านปู 2 2 9 - 2

33 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 6 - 1

34 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 2 -

35 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 7 - 1
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

36 บมจ. ดูโฮม 1 1 12 - 1

37 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 1 1 7 - 1

38 บมจ.ช.การช่าง 1 1 6 - 1

39 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 7 1 1

40 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1 1 6 1 -

41 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 12 - 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

ประจำปี 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. อาร์เอส

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเป็นระยะเวลา 6 ปี7 เดือน 

หากได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

6 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2549 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน

ครั้งนี้ เท่ากับ 17 ปี 1 เดือน 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

5.1 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2  นางชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์

/ นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ  

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อกันยายน 2554 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน

ครั้งนี้ เท่ากับ 12 ปี 3 เดือน 

ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ นายกีรติ อัสสกุล

/ เห็นควร ไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า

9ปี เริ่มแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.ธ.กรุงเทพ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

         4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง

/ นายชุมพล ณ ลำเลียง  เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน 

โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 8 เดือน  หากดำรงตำแหน่งอีก 1 

วาระจะทำให้เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

17 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ พลตรี นิธิ จึงเจริญ

/ พลตรี นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 หรือ 6 ปี 6 

เดือน) หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายอรรถณพ ตันละมัย

/ เห็นควรพิจารณา ไม่อนุมัติเลือก นายอรรถณพ ตันละมัย (กรรมการอิสระ) 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องด้วยหากเลือกกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระ 

จะเป็นเหตุให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 

9ปี 

โดยปัจจุบันกรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมา

แล้ว เป็นระยะเวลา 8ปี 10เดือน 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

/ เห็นควรพิจารณา ไม่อนุมัติเลือก นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องด้วยหากเลือกกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระ 

จะเป็นเหตุให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 

9ปี 

โดยปัจจุบันกรรมการท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมา

แล้ว เป็นระยะเวลา 8ปี 10เดือน 

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง

จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

/ นางเสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 

หรือคิดเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หาก 

ได้รับการรับเลือกให้ดำรงแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะคิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น

9 ปี 7 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

25 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการอิสระ) 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 

และหากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 

จะทำให้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 12 ปี 

ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.ปตท

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกร

รมการเพิ่ม

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9ปี 

9เดือน/ตั้งแต่เมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระจะเกิน 9 ปี 

หรือ 3วาระ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

30 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2564

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เมื่อ 2555 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 6 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

/  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, ดำรงตำแหน่ง 10 ปี ณ วันประชุม, 13 

ปีหากอยู่ต่ออีก 1 วาระ
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์ดร. ภวิดาปานะนนท์, ดำรงตำแหน่ง 10 ปี ณ วันประชุม, 13 

ปีหากอยู่ต่ออีก 1 วาระ

36 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ. ดูโฮม

วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

38 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

39 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2564

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและธ

รรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

41 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 

2564

/ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ข

อเสนอเพิ่ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากในช่วง 33% ถึง 50% 

ซึ่งมากกว่าผลประกอบการบริษัทและขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้น  

และค่าเบี้ยประชุมจะเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับที่มากกว่าเบื้ยประชุมกรรมการชุดย่อ

ยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 

ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีขนาดธุรกิจโดยรวมที่ใหญ่กว่า  

อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

นอกจากนี้ บริษัทขอเปลี่ยนวิธีการคำนวณโบนัสเป็นจ่ายโบนัส 7.5 

แสนบาท และ 5 แสนบาท ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ตามลำดับ  

จากเดิมที่พิจารณาจ่ายไม่เกิน 0.3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 

ซึ่งพิจารณาได้ว่ารูปแบบเดิมเป็นแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกั

บความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นมากกว่า 

ทั้งนี้ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่มมีรายละเอียด ดังนี้

ปธ.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบขอเพิ่ม 33%

ปธ.กรรมการสรรหาฯ และกรรมการสรรหาขอเพิ่ม 50%

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขอเพิ่ม 50%

42 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ  
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 1. บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 
2. 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 ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (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 ์ไทยพาณิชย ์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 ์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)  

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 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 98.09% 
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http://www.krungsriasset.com/
http://www.set.or.th/th/products/member/equity/broker/broker18.html



