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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM 
(KFMXPLS2TM) ตั 3งแต่วนัที5 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที5 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 3 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลสั 2TM มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 1,123.06 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.8978 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.65 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวดัผลการดําเนินงาน ที5เพิ5มขึ 3นร้อยละ 2.13 

- การลงทุนในตราสารหนี � - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ไตรมาสที�  4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ5มขึ 3นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.25 โดยอัตราผลตอบแทน
ปรับตวัเพิ5มขึ 3นมากที5สดุในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั 3งแต่ 15 ปีขึ 3นไป ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ5มขึ 3น โดยตลาด
ภายในประเทศยงัคงเผชิญแรงกดดนัจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที5เพิ5มขึ 3นเพื5อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในการฟื3นฟูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึงแรงกดดนัจากการปรับตวัเพิ5มขึ 3นของอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ 5งปรับตวัเพิ5มขึ 3น
ประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.40 ในทิศทางที5ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ5มขึ 3นเช่นกนั โดยในช่วงไตรมาสสดุท้าย
ของปีการฟื3นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที5เร่งตัวขึ 3นในหลายๆประเทศส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายๆประเทศเริ5มปรับลด
มาตราการผ่อนคลายทางการเงินและบางแห่งเริ5มส่งสญัญาณในการปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3ย ทําให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี 3และ
ทําให้อตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ5มขึ 3น  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที5 1 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี 3ยนโยบายที5ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั 3งปีเพื5อ
สนบัสนนุการฟื3นตวัของเศรษฐกิจซึ5งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื5อเทียบกับตลาดพฒันาแล้วที5มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม
ตลาดตราสารหนี 3ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื5องมาจากความไม่แน่นอนเกี5ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ 
กระแสของเงินทนุไหล เข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะที5ในระยะกลางถึงยาว
คาดว่าอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ5มขึ 3นตามการฟื3นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคัญที5ต้องติดตามคือ
แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื3นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที5ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือ  1 ปีขึ 3นไปปรับตวัเพิ5มขึ 3นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะ
ที5อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือน้อยกว่า  1 ปีทรงตวั ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ5มขึ 3น
อย่างมีนยัสําคญั โดยมีแรงกดดนัหลกัมาจากการปรับตวัเพิ5มขึ 3นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หลงัจากที5 Fed ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี 3ยระยะสั 3นขึ 3น 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี 3ยขึ 3นถึง 
0.50% ในการประชมุครั 3งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตวัเลขการจ้างงานที5แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อที5ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี 3และอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ5มขึ 3น  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที5 2 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี 3ยนโยบายที5ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั 3งปีเพื5อ
สนบัสนุนการฟื3นตวัของเศรษฐกิจซึ5งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื5อเทียบกับตลาดพฒันาแล้วที5มีการฟื3นตวัที5ชดัเจนกว่า 
อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี 3ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื5องมาจากความไม่แน่นอนเกี5ยวกบันโยบายทางการเงิน แนวโน้ม
อตัราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที5ในระยะ
กลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ5มขึ 3นตามการฟื3นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคญัที5ต้อง
ติดตามคือแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื3นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที5ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 2 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยปรับตวัเพิ5มขึ 3นร้อยละ +0.10 ถึง +0.90 นําโดยอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลอายุคงเหลือตั 3งแต่ 1 ปีขึ 3นไป สะท้อนถึงความคาดหวงัของตลาดเกี5ยวกับทิศทางของอตัราดอกเบี 3ยนโยบายหลงัจากที5
อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศยงัคงเร่งตวัขึ 3นอย่างต่อเนื5องในไตรมาสที5 2 และการฟื3นตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที5ดีขึ 3น นอกจากนี 3อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยยงัถกูขบัเคลื5อนโดยการเคลื5อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯซึ5งปรับตวัเพิ5มขึ 3น
ร้อยละ +0.50 ถึง +1.20  หลังจากที5 Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที5เข้มงวดมากขึ 3นในการสกัดเงินเฟ้อที5เพิ5มขึ 3นสู่ระดับสูงที5สดุ
ในรอบ 40 ปี 
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สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที5 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที5ธปท.จะปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยนโยบาย 1-3 ครั 3งในระยะเวลาที5
เหลือของปี ภายหลงัจากที5คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบใุนการประชมุเมื5อเดือนมิถนุายนว่าอตัราเงินเฟ้อที5มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดบัสงู อปุสงค์ในประเทศที5ฟื3นตวั และแรงส่งจากการกลบัมาของนกัท่องเที5ยวตา่งชาตทํิาให้ความจําเป็นในการดําเนินนโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี 3ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื5องมาจาก
ความไม่แน่นอนเกี5ยวกับนโยบายทางการเงินทั 3งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสําคัญที5ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ 
การฟื3นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที5ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ 
รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที5ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมี
แนวโน้มปรับเพิ5มขึ 3นตามการฟื3นตวัของเศรษฐกิจ 
ไตรมาสที�  3 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ5มขึ 3นประมาณร้อยละ +0.15 ถึง +0.30 นําโดยอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปีลงไป ซึ5งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ 
ซึ5งปรับตวัเพิ5มขึ 3นร้อยละ +0.25 ถึง +1.60  จากการเร่งขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยของ Fed เพื5อสกัดเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสนี 3อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลไทยมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยอตัราผลตอบแทนปรับตวัลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพ
คล่องที5มีอยู่ในตลาดและการที5ธปท.ยงัเน้นยํ 3าว่าการปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3นนโยบายจะดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที5อยู่เร่งตัวขึ 3นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยนโยบายอย่างเร่งด่วน
กลบัมาเป็นปัจจยักดดนัตลาดและทําให้อตัราผลตอบแทนปรับตวัขึ 3นอีกครั 3งในเดือนกนัยายน 
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที5 4 ปี 2565 บริษัทฯคาดว่าธปท.จะปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยนโยบายอีก 1 ครั 3งในช่วงที5เหลือของปีนี 3 
ส่งผลให้อัตราดอกเบี 3ยนโยบายปรับขึ 3นมาอยู่ที5 1.25% ต่อปี ณ สิ 3นปี 2565 จากการที5อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบ
เป้าหมายของธนาคารกลางและการฟื3นตัวทางเศรษฐกิจที5เป็นไปในทิศทางที5ดีขึ 3น นอกจากนี 3คาดว่าในระยะสั 3นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี5ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั 3งภายในและภายนอก
ประเทศ ในขณะที5ในระยะกลางถึงยาวคาดวา่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมแีนวโน้มปรับเพิ5มขึ 3นตามการฟื3นตวัของเศรษฐกจิ 
โดยมีปัจจยัสําคญัที5ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ การฟื3นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที5ยวและ
บริการ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี5ยงทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองต่อตลาดตราสารหนี 3ที5ระดบั “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั 3งนี 3มีสาเหตหุลกัมาจากภาพรวมการฟื3นตวัทางเศรษฐกจิ
ของไทยที5ทยอยฟื3นตัวได้ตามลําดับ หลงัจากกนง.เริ5มทยอยปรับขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยนโยบายสู่ระดับ 1.00% และมีแนวโน้มที5จะทยอยปรับขึ 3น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าสิ 3นปีจะอยู่ที5 1.25% และในปีหน้าปรับขึ 3นสู่ 1.75% - 2.00% จากความเสี5ยงด้านเงินเฟ้อที5ยังอยู่ใน
ระดบัสงู อย่างไรก็ตามการปรับขึ 3นอาจจะไม่เท่ากับดอกเบี 3ยนโยบายสหรัฐฯ ที5ยงัคงเร่งการปรับขึ 3นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลดขนาด
งบดลุ โดยคาดว่า Fed จะยงัคงเดินหน้าปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยนโยบายสู่ระดบัไม่ตํ5ากว่า 4.25% ภายในสิ 3นปีนี 3 ทําให้ตลาดพนัธบตัรไทย
จะยงัคงมีแนวโน้มที5จะเผชิญกบัความผนัผวนมาก สําหรับตลาดตราสารหนี 3ภาคเอกชนไทยมีอตัราผลตอบแทนที5น่าสนใจ ทําให้กองทนุ
ที5มีการลงทนุในหุ้นกู้ เอกชนสามารถช่วยลดความผนัผวนของตลาดลงได้บ้าง จาก credit spread 

- การลงทุนในตราสารทุน - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบปีที5ผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) อยู่ระหว่าง 1,512.28 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที5 1,589.51 จดุ 
ณ วนัที5 30 กนัยายน 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ5มขึ 3นร้อยละ 1.77 
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที5เริ5มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ 3ามนัดิบปรับตวัเพิ5มขึ 3นสู่ระดบัสงูที5สดุในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนบัสนุนเพิ5มเติมต่อ
การปรับตวัเพิ5มขึ 3นของดชันีตลาดหุ้นไทยที5มีนํ 3าหนกัค่อนข้างสงูในหมวดพลงังาน ในช่วงปลายเดือนซึ5งเป็นช่วงเวลาที5มมุมองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ5มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื5อที5อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามยงัคงมีความท้าทายเนื5องจากอตัราการฉีดวคัซีนของประเทศยงัคงอยู่ที5ระดบัเพียงร้อยละ 42 ในขณะที5
โครงการ Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากดั ด้วยการมีนกัท่องเที5ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั 3งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที5ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ 3นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัสและประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี 3จะมีออกมามากขึ 3นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที5ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ 3นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึ 3นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การส่งออกยงัคงปรับเพิ5มขึ 3นในหลายหมวด
สินค้า 
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ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี5ยวกับความรุนแรงของไวรัสสาย
พนัธุ์ Omicron และความเป็นไปได้ที5รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ5มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มี
ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์  Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุน ในการประชุมครั 3งสุดท้ายของปีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
ประกาศว่าจะปรับเพิ5มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื 3อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที5คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ5ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที5พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ5งแรก
ของเดือนดชันีปรับตวัเพิ5มขึ 3น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี5ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที5พรรคพลงัประชารัฐซึ5งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั 3งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที5
ชมุพรและสงขลา นอกจากนี 3เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี5ยวกบั
เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที5เกิดขึ 3นทั 3งในและต่างประเทศ  
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ5มขึ 3น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที5สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ 3ามันดิบปรับตัวเพิ5มขึ 3นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั 3งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี 3ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื5อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที5นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ5มขึ 3น โดยครึ5งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื5องจากมาตรการควํ5าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ5งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ 3นในเมืองเซินเจิ 3นซึ5งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื5อมั5นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ5าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ5มเติม นอกจากนี 3ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยครั 3งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั 3งในความพยายามที5จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี5ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ5าและอตัราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทนุเคลื5อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี5ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ5งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี5ยงทั5วโลก 
ก่อนที5จะฟื3นตวัขึ 3นในช่วงครึ5งหลงัของเดือนจากการที5 Fed ปรับขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที5ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ 3ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ5มขึ 3น เนื5องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ5าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที5ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที5คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที5สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั5วโลกมีความกงัวลเกี5ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที5 Fed ปรับขึ 3น
อัตราดอกเบี 3ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื5องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที5สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี 3นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั 3งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื5นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ5มขึ 3นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที5สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี 3ยระยะยาวที5มีระดับตํ5ากว่าอัตราดอกเบี 3ยระยะสั 3น (inverted yield curve) ในขณะที5 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื5อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี 3 ราคานํ 3ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื5องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที5อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ5มขึ 3นของจํานวนผู้ติดเชื 3อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื3นตัวได้
ในช่วงครึ5งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที5คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ5มขึ 3น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที5ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ5มขึ 3นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที5ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที5เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ 3นในช่วงครึ5งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ5งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ5มขึ 3นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ5มอัตราดอกเบี 3ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั5วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ 3นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของธนาคารต่างๆ ทั5วโลก และปัจจัย
ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที5มีแนวโน้มชะลอตวัลงและแรงเทขายที5ลดลงอาจเป็นปัจจยับวกที5ทําให้ตลาดหุ้นปรับตวั
เพิ5มขึ 3น ผลการประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นอีกปัจจยัที5กําหนดทิศทางตลาดหุ้นทั5วโลก 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที5จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที5ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั 3งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างสมํ5าเสมอ โดยบริษัทฯเชื5อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ5งที5ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที5ดีในระยะกลาง และระยะยาว 
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- การลงทุนในทองคํา - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบปีที5ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 5% โดยในช่วงครึ5งหลังของปี 2564 จนถึงปี 2565 
ตลาดมีความผันผวนมากขึ 3นจากอัตราเงินเฟ้อทั5วโลกยังคงเร่งตัวสูงขึ 3น เนื5องจากราคาพลังงานและปัญหาการขาดแคลนอุปทาน 
ประกอบกบัการดําเนินนโยบายการเงินที5เข้มงวดขึ 3นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางทั5วโลก โดยในปี 2565 Fed มีการ
เร่งขึ 3นอตัราดอกเบี 3ยนโยบายส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตวัสงูขึ 3น ซึ5งกดดนัราคาทองคํา นอกจากนี 3 ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐที5ยงัปรับตวัแข็งค่าขึ 3นต่อเนื5องจากการขึ 3นดอกเบี 3ยที5รวดเร็วของ Fed ยงัส่งผลกดดนัราคาทองคําเพิ5มเติม อย่างไรก็ตาม 
ความเสี5ยงในตลาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจากปัญหาความเสี5ยงเรื5องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที5ยืดเยื 3อ อีกทั 3ง ความเสี5ยงที5
เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที5เข้มงวดของธนาคารกลางทั5วโลก ส่งผลให้ในช่วงที5ตลาดยงัคงมีความเสี5ยงและ
ความผนัผวน ทองคํายงัคงเป็นสินทรัพย์ที5นกัลงทนุให้ความสนใจเนื5องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัและช่วยลดความผนัผวนลงได้  
ณ สิ 3นเดือนกนัยายน 2565 กองทนุหลกัถือครองทองคําอยู่ราว 939.7 เมตริกตนั 

แนวโน้มการลงทนุ 

ราคาทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที5ปรับตัวสูงขึ 3น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที5
แข็งค่าขึ 3นต่อเนื5อง ประกอบกับแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินที5เข้มงวดขึ 3นของธนาคารกลางทั5วโลก ทําให้การลงทุนในทองคํา
ยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ความเสี5ยงในตลาดยงัคงมีอยู่ ทั 3งจากความเสี5ยงเรื5องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที5ยืดเยื 3อ 
อีกทั 3ง ความเสี5ยงที5เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที5เข้มงวดของธนาคารกลางทั5วโลก จึงทําให้ยงัมีความ
ต้องการในการถือทองคําเนื5องจากนกัลงทนุมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 3งนี 3 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,067,066,107.00 95.02

     หุ้นสามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 1,298,880.00 0.12

             การแพทย์ 17,989,902.00 1.60

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 23,711,776.00 2.11

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 21,128,250.00 1.88

             ธนาคาร 39,885,250.00 3.55

             ธุรกิจการเกษตร 1,012,050.00 0.09

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 6,536,040.00 0.58

             พลงังานและสาธารณูปโภค 41,699,350.00 3.71

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 16,492,387.80 1.47

             พาณิชย์ 39,158,209.25 3.49

             วสัดุก่อสร้าง 5,582,945.00 0.50

             สือและสิงพิมพ์ 1,998,450.00 0.18

             อาหารและเครืองดืม 17,843,880.00 1.59

     พนัธบตัรรัฐบาลและตวัเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี 39,467,345.64 3.51

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี 112,411,609.55 10.01

             อายคุงเหลือมากกว่า 3 ปี 25,097,178.48 2.23

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี 234,544,283.59 20.88

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี 104,181,546.00 9.28

     หุ้นกู้

         TRIS

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลสั 2TM

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลสั 2TM

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565

             Rate AA+ 23,543,947.92 2.10

             Rate AA 4,483,311.10 0.40

             Rate AA- 30,313,862.77 2.70

             Rate A+ 54,329,017.67 4.84

             Rate A 54,590,666.87 4.86

             Rate A- 112,316,725.46 10.00

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 127,569.66 0.01

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,979,091.55 0.27

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 34,342,580.69 3.06

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 58,571,301.94 5.22

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 58,571,301.94 5.22

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (595,707.93)  (0.05)

     สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (595,707.93)  (0.05)

อนืๆ  (1,981,037.48)  (0.19)

     ลูกหนี 1,910,256.51 0.17

     เจา้หนี  (2,848,022.71)  (0.27)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (1,043,271.28)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,123,060,663.53 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลสั 2TM

รายงานสรุปเงนิลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 515,701,963.26 45.92

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ค)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 279,577,531.79 24.89

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สัดส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทบีริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15.00 %

37



กองทุนเปิดกรุงศรีมกิซ์พลสั 2TM

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กนัยายน 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  ตวัเงินคลงั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 กุมภาพนัธ์ 2566 AA 16,000,000.00 15,943,150.72

2  พนัธบตัร กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 16 มิถนุายน 2566 22,900,000.00 23,524,194.92

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2566 19,400,000.00 19,705,749.23

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2567 55,400,000.00 54,562,471.11

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2567 29,800,000.00 29,584,613.05

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2568 8,800,000.00 8,558,776.16

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2569 15,800,000.00 15,691,281.30

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2570 7,500,000.00 7,005,478.96

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2571 2,000,000.00 2,021,663.86

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2572 200,000.00 183,621.70

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2579 200,000.00 195,132.66

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 6 ตุลาคม 2565 5,000,000.00 4,999,630.15

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 17 ตุลาคม 2565 8,000,000.00 7,998,106.72

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 3 พฤศจิกายน 2565 62,000,000.00 61,962,465.82

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 10 พฤศจิกายน 2565 66,200,000.00 66,157,224.21
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กองทุนเปิดกรุงศรีมกิซ์พลสั 2TM

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กนัยายน 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 17 พฤศจิกายน 2565 38,000,000.00 37,967,350.40

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 พฤศจิกายน 2565 3,000,000.00 3,004,132.50

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 ธนัวาคม 2565 23,000,000.00 22,961,569.30

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 2 มีนาคม 2566 24,200,000.00 24,099,639.94

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มีนาคม 2566 5,400,000.00 5,394,164.55

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 พฤศจิกายน 2566 105,000,000.00 104,181,546.00

3  หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี 8 พฤศจิกายน 2569 AA+ 24,000,000.00 23,543,947.92

  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 2 พฤษภาคม 2566 AA 4,400,000.00 4,483,311.10

  บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 12 ตุลาคม 2566 AA- 30,000,000.00 30,313,862.77

  บมจ. ซีพี ออลล์ 16 มิถนุายน 2567 A+ 6,900,000.00 6,844,358.82

  บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 22 มกราคม 2569 A+ 9,800,000.00 9,702,618.28

  บมจ.บา้นปู 27 มกราคม 2568 A+ 22,900,000.00 22,388,656.74

  บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 20 ตุลาคม 2566 A+ 6,000,000.00 6,065,417.16

  บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 26 เมษายน 2567 A+ 9,400,000.00 9,327,966.67

  ทรัสตเ์พอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 24 มิถนุายน 2567 A 12,400,000.00 12,285,285.12

  ทรัสตเ์พอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 16 ธนัวาคม 2567 A 8,800,000.00 8,653,464.69
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กองทุนเปิดกรุงศรีมกิซ์พลสั 2TM

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กนัยายน 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

  บมจ.พฤกษา โฮลดิง 27 พฤษภาคม 2567 A 7,400,000.00 7,332,062.82

  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 22 กรกฏาคม 2567 A 6,800,000.00 6,712,884.93

  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 31 มีนาคม 2568 A 5,800,000.00 5,674,398.91

  บมจ.ควอลิตีเฮาส์ 27 พฤศจิกายน 2565 A- 11,300,000.00 11,406,612.00

  บมจ.ควอลิตีเฮาส์ 3 มีนาคม 2567 A- 10,000,000.00 9,986,802.40

  บมจ.ควอลิตีเฮาส์ 8 มิถนุายน 2567 A- 13,000,000.00 12,820,890.03

  บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 28 พฤษภาคม 2567 A- 14,000,000.00 13,932,570.40

  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 10 มิถนุายน 2567 A- 8,600,000.00 8,708,558.75

  บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 18 กรกฏาคม 2567 A- 13,700,000.00 13,810,482.97

  บมจ.ราชธานีลิสซิง 2 มิถนุายน 2567 A- 35,000,000.00 35,025,107.60

  บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 17 พฤษภาคม 2566 A- 8,700,000.00 8,883,913.74

  บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ 23 มกราคม 2567 A- 11,600,000.00 11,674,357.97

4  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมือทวงถาม AAA 34,325,683.35 34,342,580.69

  บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมือทวงถาม A 125,842.11 127,569.66
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 54,808,404.88  (0.0530) 29 พ.ย. 2565  (595,707.93)

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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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) 9,554.31              0.8560                

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  358.29                 0.0321                

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,791.43              0.1605                

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00                   0.0063                

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 11,774.03          1.0549             

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

ตั *งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 72,069.71 9.49
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 64,900.33 8.55
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. 57,339.57 7.55
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 56,802.80 7.48
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 52,991.89 6.98
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 52,732.50 6.95
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 47,813.75 6.30
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 46,686.48 6.15
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 45,282.01 5.97
บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง / Bualuang Securities Plc. 44,807.24 5.90
อ่ืนๆ / Other 217,653.94 28.67
รวม / Total 759,080.22 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีมกิซ์พลสั 2TM / Krungsri Mixed Plus 2TM Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซพ์ลัส 2TM 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 

(25 ตุลาคม 2555) 

KFMXPLS2TM -3.15% -1.14% -3.85% -2.65% -1.06% -0.39% N/A 0.87% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.38% 0.96% -1.79% 2.13% 3.07% 2.74% N/A 3.71% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 2.92% 2.70% 2.95% 2.85% 4.63% 3.85% N/A 3.44% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 4.61% 4.33% 4.70% 4.50% 8.09% 6.81% N/A 6.35% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 40% 

2. ดชันีพนัธบตัรที่มีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 1 ปี สดัส่วน 30% 

3. ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอายคุงที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบั BBB อาย ุ1 ปี สดัส่วน 10% 

4. อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี สดัส่วน 10% 

5. ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) สดัส่วน 10% 

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

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 2 2 10 3 -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 8 1 1

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1 1 6 - 1

4 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 1 1 7 - 1

5 บมจ.ไทยออยล์ 1 1 8 - 1

6 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 1 1 7 1 1

7 บมจ.ธ.กรุงไทย 1 1 6 - 1

8 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 12 - -

9 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 1 1 10 - 1

10 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 2 2 9 - 2

11 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

12 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 10 - 2

13 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 1 1 10 1 -

14 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 1 7 - 1

15 บมจ.สยามแม็คโคร 2 2 14 - 2

16 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 1 7 - 1

17 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2 2 8 - 2

18 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 1 1 5 - 1

19 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 1 1 9 - -

20 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 9 1 1

21 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

22 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 1 1 9 2 1

23 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 1 1 14 1 1

24 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 10 - -

25 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร 1 1 7 1 1

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

27 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 2 2 18 - 2

28 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 2 2 14 2 -

29 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

30 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 1 1 7 1 1

31 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1 1 9 3 -

32 บมจ.นามยง เทอร์มินัล 1 1 8 1 1

33 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 2

34 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 1 1 8 1 1

35 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

36 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 1 1 5 2 1

37 บมจ.ปตท 1 1 7 - 1

38 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 6 - 1

39 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 1 1 8 2 1

40 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 12 - 1

41 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

42 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 9 1 1

43 บมจ.ศุภาลัย 1 1 5 2 1

44 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 1 1 7 1 -

45 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 1 1 7 - 1

46 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 1 1 9 1 1

47 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 5 - -

48 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 1 1 7 - 1

49 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

50 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1 1 9 - 1

51 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

52 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1 1 8 1 1

53 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

54 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา 3 3 16 - 3

55 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

56 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย 2 2 7 - 2

57 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 1 1 8 - 1

58 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

59 บมจ.น้ำมันพืชไทย 2 2 8 - 1

60 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 1 1

61 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

62 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 9 1 1

63 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1 1 6 - -

64 บมจ.ราช กรุ๊ป 2 2 11 - 2

65 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 9 - 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

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.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.ธ.กรุงไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

49



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

10 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 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

12 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 

(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี) 

หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

15 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.ธ.กรุงเทพ

4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.ศิริ การเจริญดี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9

ปี

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางคมคาย ธูสรานนท์ 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 

หากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

          วาระที่ 4.1 

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

/ นายระเฑียร ศรีมงคล เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 12 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ / นางดัยนา บุนนาค  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

52



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ 

ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

/ แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน

30 บมจ.ธ.กสิกรไทย
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี10 เดือน 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการและกรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี 6เดือน 8วัน  

6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 20 ปี 10เดือน 11วัน  

6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 16 ปี 6เดือน 18วัน  

33 บมจ.นามยง เทอร์มินัล

5.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งในปีที่ผ่านมา 

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังนี้มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแ
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

หน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 9 ปี 2 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

36 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

38 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายวัชรา ตันตริยานนท์ จะดำรงตำแหน่ง 

"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายธนะชัย สันติชัยกูล จะดำรงตำแหน่ง 

"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

39 บมจ.ปตท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

41 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ / นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ / นายพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

42 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

43 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

44 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 8ปี 1เดือน) 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

45 บมจ.ศุภาลัย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 

ปีหากได้รับเลือก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

46 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

47 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

48 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

          เลือกกรรมการตามรายบุคคล

               นายเกริด เคิร์ก สตีป

/ กรรมการอิสระ, ไม่เป็นด้วยเนื่องจากจะอยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ (ปัจจุบัน 8ปี, 11 

ปีหากได้รับเลือกกลับมาอีกวาระ) 

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

49 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

50 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

51 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

52 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

53 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วาระที่ 5 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

               นางอรุณี เกษตระทัต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 

ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่

องเกิน 9 ปี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

54 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

          ตามวาระ

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

(11 ปี)

55 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

56 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

57 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

58 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

59 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

60 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

61 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

62 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

63 บมจ.น้ำมันพืชไทย

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

64 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และพิจารณาอำนาจกรรมการ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอนุชา สิหนาทกถากุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

65 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

66 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

67 บมจ.ราช กรุ๊ป

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

68 บมจ.ราช กรุ๊ป

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

69 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลสั 2TM 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission)

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

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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)  

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

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

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ตราสารทุน ตราสารหนี ้
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 1. นางสาวพรทิพา หน่ึงน ้าใจ 
2. นายสาธิต บวัชู 2. นายธีรภาพ จิรศกัยกุล 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์ 4. นายเอกพจน์ ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ 5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา 

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 47.72% 
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