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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
เฟล็กซิเบิ +ล 2 เพื-อการเลี +ยงชีพ (KFFLEX2RMF) ตั +งแต่วนัที- 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที- 31 มีนาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ +ล 2 เพื-อการเลี +ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที- 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1,050.12 ล้านบาท คิดเป็น
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 53.1435 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ-มขึ +นร้อยละ 2.39 ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที-เพิ-มขึ +นร้อยละ 2.33 เล็กน้อย 

ภาวะการลงทนุในช่วงที-ผ่านมา 

ในรอบครึ-งปีที-ผ่านมา กองทุนฯ ยงัคงเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลกั โดยดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ปรับตวัอยู่ในช่วง 1,563.04 – 1,718.55 จดุ ก่อนปิดที- 1,695.24 จดุ ณ วนัที- 31 มีนาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทน
รวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ-มขึ +นร้อยละ 6.71 
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที-เริ-มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ +ามนัดิบปรับตวัเพิ-มขึ +นสู่ระดบัสงูที-สดุในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนบัสนุนเพิ-มเติมต่อ
การปรับตวัเพิ-มขึ +นของดชันีตลาดหุ้นไทยที-มีนํ +าหนกัค่อนข้างสงูในหมวดพลงังาน ในช่วงปลายเดือนซึ-งเป็นช่วงเวลาที-มมุมองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ-มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื-อที-อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
อสงัหาฯ อย่างไรก็ตามยงัคงมีความท้าทายเนื-องจากอตัราการฉีดวคัซีนของประเทศยงัคงอยู่ที-ระดบัเพียงร้อยละ 42 ในขณะที-โครงการ 
Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากดั ด้วยการมีนกัท่องเที-ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั +งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที-ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ +นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี +จะมีออกมามากขึ +นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที-ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ +นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ +นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ-มขึ +นใน
หลายหมวดสินค้า 
ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี-ยวกบัความรุนแรงของไวรัสสายพนัธุ์ 
Omicron และความเป็นไปได้ที-รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ-มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มีความ
รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั +ง และในการประชุมครั +งสุดท้ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ประกาศว่าจะปรับเพิ-มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื +อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที-คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยกลบัมาปรับตวัอย่างผนัผวนทว่ามีระดับตํ-ากว่าเมื-อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศพัฒนา
แล้ว ในช่วงครึ-งเดือนแรกดัชนีปรับตัวเพิ-มขึ +น ก่อนจะปรับตัวลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี-ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์
ภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลบัมาปรับตวัเพิ-มขึ +น จากการที-พรรคพลงัประชารัฐซึ-งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ใน
การเลือกตั +งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที-ชุมพรและสงขลา นอกจากนี +เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 
20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี-ยวกบัเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที-เกิดขึ +นทั +งในและต่างประเทศ 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ-มขึ +น ท่ามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสงูสดุในรอบ 7 เดือน ราคานํ +ามนัดิบปรับตวัเพิ-มขึ +นสงูกว่าระดบั 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรลเป็นครั +งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี +ยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนภายในประเทศไทยรายงานผลประกอบการ
ไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื-อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที-นกัวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ 
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ-มขึ +น โดยครึ-งเดือนแรกดชันี SET ปรับตวัลงเนื-องจากมาตรการควํ-าบาตรของชาติ
ตะวนัตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ-งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ +นในเมืองเสินเจิ +นซึ-งเป็น
เมืองอุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื-อมั-นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจบัลบดงักล่าว ตลาดไทยยงัสามารถกลบัมาปิดบวกในช่วง
ปลายเดือนจากเงินทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า บรรยากาศการลงทนุในตลาดตราสารทนุไทยยงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเป็นหลกั ทั +งเรื-องสถานการณ์
ความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน และแนวทางกําหนดทิศทางอตัราดอกเบี +ยนโยบายและการประกาศการลดวงเงินซื +อพนัธบตัรจาก
การประชมุของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
สําหรับปัจจยัภายในประเทศ แม้ว่าการระบาดของ Omicron ยงัคงมีแนวโน้มที-สงูขึ +น แต่มาตรการของภาครัฐมีแนวโน้มที-ผ่อนคลายลง
หลังจากนี + จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเท่ากับช่วงก่อนหน้า และการเริ-มยกเลิกมาตรการการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้า
ประเทศจะทําให้นกัท่องเที-ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ +น  
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที-จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที-ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั +งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ-าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื-อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิ-งที-ส่งเสริมให้กองทุนสามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที-ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที-ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที-เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 950,875,364.35  บาท) 1,039,579,405.91            

เงินฝากธนาคาร 9,206,580.60                   

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 33,114.22                        

จากการขายเงินลงทุน 14,736,426.74                 

จากการขายหน่วยลงทุน 1,096,400.61                   

จากเงินปันผล 8,876,366.52                   

รวมสินทรัพย์ 1,073,528,294.60            

หนี0 สิน

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 268,857.71                      

จากการซื0อเงินลงทุน 21,010,813.80                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,066,158.63                   

หนี0 สินอื>น 61,850.57                        

รวมหนี0 สิน 23,407,680.71                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,050,120,613.89            

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ลา้นหน่วย มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที>ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 197,600,877.95               

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 100,199,441.80               

บญัชีปรับสมดุล 752,320,294.14               
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,050,120,613.89            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 53.1435                           

จาํนวนหน่วยลงทุนที>จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 19,760,087.7483             

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ0ล 2 เพื>อการเลี0ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 69,062.31                 

  รายไดเ้งินปันผล 11,390,101.52          

รวมรายได้ 11,459,163.83          

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10,981,155.71          

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 131,126.57               

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 871,852.40               

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 28,022.82                 

  ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย์ 561,542.23               

รวมค่าใชจ่้าย 12,573,699.73          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (1,114,535.90)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีAเกิดขึ�นจากเงินลงทุน 12,710,119.38          

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีAยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 13,185,803.42          

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีAเกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 25,895,922.80          
การเพิAมขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 24,781,386.90          

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพืAอการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัทีA 31 มีนาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)

 / จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 4.66

                              บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.100000 เมื<อทวง 981,638.55 981,638.55 0.09

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื<อทวง 47,547,007.31 47,547,007.31 4.57

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

                    หมวดธุรกิจการเกษตร 1.76

                              บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 696,400.00 18,280,500.00 1.76

                    หมวดอาหารและเครื<องดื<ม 2.07

                              บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั<นแนล MINT 641,200.00 21,480,200.00 2.07

          กลุ่มธุรกิจการเงิน

                    หมวดธนาคาร 14.06

                              บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 387,300.00 62,548,950.00 6.02

                              บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 446,500.00 50,901,000.00 4.90

                              บมจ.ทุนธนชาต TCAP 759,200.00 32,645,600.00 3.14

                    หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 5.03

                              บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล MTC 599,600.00 31,479,000.00 3.03

                              บมจ.ศรีสวสัดิT  คอร์ปอเรชั<น SAWAD 364,100.00 20,753,700.00 2.00

          กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

                    หมวดกระดาษและวสัดุการพิมพ์ 1.64

                              บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 1,038,400.00 17,029,760.00 1.64

          กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

                    หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 1.97

                              บมจ.ช.การช่าง CK 1,013,500.00 20,472,700.00 1.97

                    หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5.67

                              บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 657,300.00 38,780,700.00 3.73

                              บมจ.ศุภาลยั SPALI 929,800.00 20,176,660.00 1.94

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ'ล 2 เพื<อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)

 / จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ'ล 2 เพื<อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565

          กลุ่มทรัพยากร

                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 21.73

                              บมจ.บา้นปู BANPU 2,343,733.00 25,781,063.00 2.48

                              บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั<น BCP 616,000.00 18,326,000.00 1.76

                              บมจ.พลงังานบริสุทธิT EA 388,100.00 38,033,800.00 3.66

                              บมจ.กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 717,000.00 36,746,250.00 3.53

                              บมจ.ปตท PTT 1,484,300.00 57,145,550.00 5.50

                              บมจ.ปตท.สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 212,800.00 30,643,200.00 2.95

                              บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ<ง SPRC 1,993,900.00 19,241,135.00 1.85

          กลุ่มบริการ

                    หมวดพาณิชย์ 15.81

                              บมจ.คอมเซเวน่ COM7 988,000.00 42,484,000.00 4.09

                              บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 821,900.00 53,423,500.00 5.14

                              บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,462,921.00 33,354,598.80 3.21

                              บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 880,363.00 34,994,429.25 3.37

                    หมวดการแพทย์ 5.05

                              บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 2,100,000.00 52,500,000.00 5.05

                    หมวดสื<อและสิ<งพิมพ์ 2.83

                              บมจ. เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 1,022,300.00 29,391,125.00 2.83

                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 9.61

                              บมจ.เอเชีย เอวเิอชั<น AAV 3,284,300.00 8,473,494.00 0.82

                              บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 845,100.00 55,987,875.00 5.39

                              บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 3,299,500.00 15,507,650.00 1.49

                              บมจ.พรีเชียส ชิปปิ' ง PSL 1,163,200.00 19,890,720.00 1.91

          กลุ่มเทคโนโลยี

                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื<อสาร 8.13

                              บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ADVANC 237,100.00 55,244,300.00 5.31

                              บมจ.โทเทิ<ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั<น DTAC 595,600.00 29,333,300.00 2.82

1,039,579,405.91 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 2 เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,048,819,100.73 99.86

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 17,029,760.00 1.62

             การแพทย์ 52,500,000.00 5.00

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 99,859,739.00 9.51

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 52,232,700.00 4.97

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 84,577,600.00 8.05

             ธนาคาร 146,095,550.00 13.91

             ธุรกิจการเกษตร 18,280,500.00 1.74

             บริการรับเหมาก่อสร้าง 20,472,700.00 1.95

             พลงังานและสาธารณูปโภค 225,916,998.00 21.51

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 58,957,360.00 5.61

             พาณิชย์ 164,256,528.05 15.64

             สือและสิงพิมพ์ 29,391,125.00 2.80

             อาหารและเครืองดืม 21,480,200.00 2.05

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 982,694.03 0.09

         FITCH-LONG

             Rate BBB 9,207,137.80 0.88

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 47,578,508.85 4.53
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กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล 2 เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อนืๆ 1,301,513.16 0.14

     ลูกหนี 24,709,193.87 2.35

     เจา้หนี (21,344,306.87) (2.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (2,063,373.84) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,050,120,613.89 100.00
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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  

 
 
 

12



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   10,981.16 2.1058

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  131.13 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   871.85 0.1672

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 28.02 0.0054

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 12,012.16 2.3035

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2565

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

71,049.69 5.83
321,266.46 26.35

รวม / Total 1,219,073.00 100.00

80,502.95 6.60
78,308.56 6.42
75,061.82 6.16

86,543.09 7.10
85,267.52 6.99
84,847.19 6.96

( บาท )   
138,409.28 11.35
101,306.41 8.31
96,510.03 7.92

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล้ 2 เพือ่การเลีย้งชีพ / Krungsri Flexible 2 RMF

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มีนาคม 2565

บริษทั จ านวนเงนิ อัตราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ �ล 2 เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 

โครงการ 

(16 ตุลาคม 2545) 

KFFLEX2RMF 0.53% 0.53% 2.39% 2.50% -3.11% -0.47% 4.80% 8.96% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 0.73% 0.73% 2.33% 4.45% 2.96% 3.33% 4.77% 7.87% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 11.81% 11.81% 11.25% 11.07% 17.05% 14.70% 15.15% 18.31% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 4.95% 4.95% 4.57% 4.70% 7.95% 6.67% 6.47% 11.54% 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ  

1.   ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 50% 

2.   ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย สดัส่วน 25%  

3.   อตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลีNยประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ สดัสว่น 25% 

**   ผลตอบแทนทีNมีอายเุกินหนึNงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที� 31 มีนาคม 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิ�ล 2 เพื�อการเลี�ยงชีพ บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ7ล 2 เพื�อการเลี7ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื�น  ๆ(soft commission)

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

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

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

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

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 มีนาคม 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิW พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 42.62%
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