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เรียน      ผู้ถือหน่วยลงทุน  

     กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
 

            บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ของกองทุนเปิดกรุงไทย    
เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดำเนินการของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ  

 
           บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-FLEX 26 ก.ย. 2556 9.1972 -1.03% 11.06% 11.18% -9.47% -6.55% -2.16% N/A -1.20% 
Benchmark - - -6.52% -1.04% 0.21% -8.26% 0.24% 3.02% N/A 3.02%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 34.22% 20.33% 36.66% 28.62% 18.98% 16.23% N/A 16.00% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 16.64% 8.45% 18.04% 13.84% 9.09% 8.00% N/A 7.73% 

หมายเหตุ :  Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของ
อัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน
บาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
KT-FLEX N/A N/A N/A -10.92% 15.40% -0.95% 7.56% 6.33% -13.58% -7.65% 
Benchmark N/A N/A N/A -4.21% 12.36% -4.02% 12.40% 10.19% -3.34% 6.35% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A 16.61% 14.58% 15.72% 12.08% 6.22% 13.59% 9.79% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A 8.44% 6.48% 6.91% 7.17% 3.27% 6.06% 4.69% 
หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI), ร้อยละ 25 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน
บาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  4,128.99   1.07  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  92.90   0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  794.09   0.21  

ค่าสอบบัญช ี  65.00   0.02  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  44.77   0.01  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  55.38   0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***  5,181.13   1.34  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  1,608,550.43  15.28% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  862,972.87  8.20% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  823,827.17  7.83% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  744,136.41  7.07% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  560,871.23  5.33% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  521,368.62  4.95% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  517,091.92  4.91% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด  516,899.28  4.91% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  501,769.31  4.77% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  499,135.50  4.74% 
  อ่ืน ๆ  3,368,987.48  32.01% 

 รวม 10,525,610.22 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
PTR = 972.09% 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

 กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
รายละเอียดการลงทุน KT-FLEX มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   369,500,425.72 96.96 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  56,362,510.00 14.79 
             หมวดทรัพยากร  42,412,995.00 11.13 
             หมวดเทคโนโลยี  45,790,770.00 12.01 
             หมวดธุรกิจการเงิน  47,700,105.00 12.52 
             หมวดบริการ  118,065,608.00 30.98 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  8,025,600.00 2.11 
             หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  3,958,500.00 1.04 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  31,842,986.00 8.36 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  5,353,694.00 1.40 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  9,987,657.72 2.62 
 อื่นๆ   11,606,236.91 3.04 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                              5,463,461.23            1.43 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                                                  29,279,626.83             7.68 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                     -23,136,851.15          -6.07 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 381,106,662.63 100.00 
 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์  
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 9,987,657.72 2.62 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  5,353,694 1.40 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์  
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      4,111,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        7,070,575.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย        5,725,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี       9,898,970.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พริมา มารีน        11,859,250.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท       10,879,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส      4,250,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป       3,632,160.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป        3,869,980.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น       6,426,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์        3,873,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        11,328,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        15,079,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค        4,103,748.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์        3,775,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดูโฮม       10,072,062.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      3,707,520.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ซีเค พาวเวอร์       7,932,760.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)        7,599,680.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย       3,608,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ชโย กรุ๊ป       6,040,048.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร       7,472,325.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส     15,386,475.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท       11,856,640.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์        11,708,775.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        3,714,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง      6,009,120.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อาร์เอส        9,484,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ราชธานีลสิซ่ิง       9,048,252.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล       5,830,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      962,290.00 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์  
มูลค่า ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      5,488,825.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น      7,758,800.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส       10,513,875.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       5,142,125.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        6,119,388.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)        7,793,940.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป        4,992,750.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น        4,069,380.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล       10,342,080.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด       11,632,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. อาฟเตอร์ ยู        4,547,520.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง        4,006,340.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี        3,926,440.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        2,485,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        5,713,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        7,834,116.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง       5,908,125.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        3,766,560.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)      3,958,500.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา       7,978,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        3,860,010.00 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    AA+  5,463,461.23  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)     AAA  5,353,694.00  
พันธบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย      9,987,657.72  
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 สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโนม้อันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน   
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปิดที่ 1,310.66 จุด ปรับตัวลดลง 290.83 จุด หรือลดลง 18.16% เม่ือ
เทียบกับวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ระดับ 1,642.50 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือน
มีนาคม 2563 ที่ระดับ 969.08 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 62,384.04 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 286,655.39 ล้านบาท 
นักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 173,864.46 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 108,389.00 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื ้อสุทธิ 
4,401.92 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ ้น 101.31% กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มธนาคารลดลง 36.73% สำหรับการปรับตัวของดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 1.18% กลุ่มพาณิชย์ลดลง 13.28% กลุ่มพลังงานฯ ลดลง 19.30% กลุ่มเทคโนโลยีฯ ลดลง 21.25% 
และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 26.67% 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ได้แก่ 

1. หลังจากจุดต่ำสุดของไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงข้ึนท่ัวโลก ส่งผล
ให้หลายประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวด เช่น มาตรการการปิดเมือง ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างช้าๆ จากไตรมาสท่ี 2 ผลักดันโดยการลงทุน และการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้น แต่การลงทุนของ
ภาคเอกชนยังคงหดตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยวท่ียังคงไม่เห็นการฟ้ืนตัวจากการจำกัดการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

2. ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงใช้นโยบายการเงิน และการคลังแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เช่น สหรัฐฯ และยุโรป 

3. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที 2 ประกาศออกมาอ่อนแอตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์ได้เริ่ม
ปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนลง แสดงถึงมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยหุ้น
กลุ่มท่ีถูกปรับลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มโรงแรม กลุ่มรับเหมา และกลุ่มโรงพยาบาล 

4. การเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจากการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ และพรรคฝ่ายค้าน อาจจะเป็นแรงกดดันทางการเมืองบ้าง แต่ยัง
ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากนัก 

5. สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ท้ังการออกมาตรการทางการเมือง และการกีดกันทางการค้า 

 
คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกเริ ่มคลี่คลาย ส่งผลให้บางประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการปิดเมือง 
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ในบางประเทศ เช่น อิตาลี สเปน 
ในขณะที่บางประเทศท่ีอัตราการติดเชื้อก็ยังคงสูงอยู่ เช่น อินเดีย กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการ
พัฒนาวัคซีนเป็นระยะๆ 
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2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมของภาครัฐ เช่น โครงการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โครงการคนละครึ่ง และการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน และทยอยกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
มากข้ึน 

3. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสท่ี 3 มีแนวโน้มฟ้ืนตัว QoQ แต่อาจหดตัว YoY โดยหลังจากประกาศงบ
ไตรมาสท่ี 3 คาดว่าจะมีการปรับผลประกอบการขึ้น ทั้งจากการปรับราคาเป้าหมายเป็นราคาปีหน้า และความเชื่อมั่นท่ี
เพ่ิมข้ึนหากผลประกอบการมีการฟื้นตัวจริง 

4. ความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น จากการชุมนุมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ รวมถึงประเด็นทางการเมืองที่ต้องติดตาม
เพ่ิมเติม ท้ังการการแต่งต้ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ และการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 

5. ติดตามพัฒนาการของสหรัฐฯ รวมถึงการเดินเกมส์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะนำไปสู่การเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ซ่ึงผลการเลือกต้ังนั้นอาจมี implication ต่อนโยบายการค้า และตลาด
ทุนได้ 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ มีการ
ลงทุนในตราสารทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เพ่ิมข้ึนจาก 92.68% เป็น 92.93% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเม่ือเทียบ
กับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ 18.81% กลุ่มอาหารและ
เครื่องด่ืม 14.63% กลุ่มพลังงานฯ 11.98% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 9.95% และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 9.25% 
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กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 บาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3 369,498,607.55  440,832,342.16
  (ราคาทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 340,563,605.04 บาท)    
  (ราคาทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 444,027,107.09 บาท)    
เงินฝากธนาคาร 5 5,447,077.95  7,786,425.73
ลูกหนี้จากการลงทุน    
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  27,397,083.83  11,815,078.38
 เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ  1,900,744.45  3,017,067.09
รวมสินทรัพย์  404,243,513.78  463,450,913.36

หนี้สิน    
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน  22,496,629.95  6,812,847.15
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  125,852.80  10,720.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  492,170.63  533,178.69
หนี้สินอ่ืน  22,197.77  63,666.89
รวมหนี้สิน 23,136,851.15  7,420,413.54
สินทรัพย์สุทธิ 381,106,662.63  456,030,499.82

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  414,368,866.99  448,670,760.32
   (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 41,436,886.6981 หน่วย)   
   (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 44,867,076.0163 หน่วย)   
กำไรสะสม  
 ยังไม่ได้จัดสรร 214,016,782.63  260,127,396.27
 บัญชีปรับสมดุล 2.9 (247,278,986.99)  (252,767,656.77)
สินทรัพย์สุทธิ  381,106,662.63  456,030,499.82
    
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย    2.5 9.1972   10.1640
 (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด  41,436,886.6981 หน่วย) 
 (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด  44,867,076.0163 หน่วย) 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม 

      บาท 
    จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
เงินฝากธนาคาร - 1.45%   
 เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 1.45%   
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (อัตราดอกเบี้ย 0.2000%)   5,351,875.83
     รวมเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   5,351,875.83
พันธบัตร - 2.70%   

 ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2.70%   
  CB20D03A (อัตราผลตอบแทน 0.4800% ครบกำหนด 03/12/63) 10,000,000  9,987,657.72
     รวมพันธบัตร   9,987,657.72
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน - 95.85%    

 หุ้นสามัญ - 95.85%   
วัสดุก่อสร้าง - 2.16%    

   DCC - บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)  1,590,600   4,103,748.00 
   TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  156,200   3,873,760.00 
      7,977,508.00

  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ - 1.15%   
BGC - บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) 369,600  4,250,400.00

      4,250,400.00
พาณิชย์ - 15.46%   

COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 367,800  15,079,800.00
CRC - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 260,800  7,758,800.00

   DOHOME - บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 719,433  10,072,062.00
GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 382,152  7,834,116.00
MAKRO - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 128,400  5,713,800.00
MEGA - บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 187,300  7,070,575.00
SINGER - บรษัิท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 267,300  3,608,550.00
   57,137,703.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

      บาท 
    จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 5.27%   
   JMART - บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 755,200  11,856,640.00
   SYNEX - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 598,400  7,599,680.00
      19,456,320.00
  ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ - 7.13%   
   DELTA - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 35,600  4,111,800.00
   HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 264,500  10,513,875.00
   KCE - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 400,300  11,708,775.00
      26,334,450.00
  พลังงานและสาธารณูปโภค - 11.48%   
   CKP - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1,311,200  7,932,760.00
   ESSO - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,180,900  7,793,940.00
   PTG - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 512,900  9,898,970.00
   PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 302,200  10,879,200.00
   SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 862,500  5,908,125.00
      42,412,995.00
  สื่อและสิ่งพิมพ์ - 5.47%   
   MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 285,300  4,992,750.00
   PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 1,041,000  5,725,500.00
   RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 504,500  9,484,600.00
      20,202,850.00
  เงินทุนและหลักทรัพย์ - 11.17%   
   AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน)  1,540,900   4,006,340.00 
   BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  41,300   962,290.00 
   CHAYO - บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  755,006   6,040,048.00 
   JMT - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  477,100   15,386,475.00 
   MTC - บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  117,200   5,830,700.00 
   THANI - บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน)  2,472,200   9,048,252.00 
       41,274,105.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

      บาท 
    จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
  อาหารและเครื่องด่ืม - 15.25%   
   AU - บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)  473,700   4,547,520.00 
   CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  30,700   3,714,700.00 
   CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  231,700   7,472,325.00 
   MINT - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  461,700   10,342,080.00 
   OSP - บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)  132,700   5,142,125.00 
   RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  1,175,000   11,632,500.00 
   TFG - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  841,300   3,869,980.00 
   TKN - บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด (มหาชน)  561,600   6,009,120.00 
   TU - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  257,600   3,632,160.00 
       56,362,510.00 
  การท่องเที่ยวและสันทนาการ - 2.16%   
   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 292,800  7,978,800.00
      7,978,800.00
  ประกันภัยและประกันชีวิต - 1.74%   
   TQM - บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 51,000  6,426,000.00
      6,426,000.00
  เวชภัณฑ์และเคร่ืองสำอาง - 1.07%   
   STGT - บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 58,000  3,958,500.00
      3,958,500.00
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 6.46%   
   AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 188,300  2,485,560.00
   AP - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 612,700  3,860,010.00
   AWC - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 1,545,300  6,119,388.00
   ORI - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหาชน) 530,600  3,926,440.00
   SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 224,200  3,766,560.00
   WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,158,600  3,707,520.00
      23,865,478.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-FLEX 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนัด ์
Krung Thai Flexible Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

      บาท 
    จำนวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม 
  กระดาษและวัสดุการพิมพ์ - 1.02%   
   UTP - บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 264,000  3,775,200.00
      3,775,200.00
  ขนส่งและโลจิสติกส์ - 8.86%   
   AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 1,937,800  4,069,380.00
   AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 202,300  11,328,800.00
   BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 606,500  5,488,825.00
   PRM - บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 1,332,500  11,859,250.00
      32,746,255.00
   รวมหุ้นสามัญ   354,159,074.00
   
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 340,563,605.04 บาท)   369,498,607.55
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-FLEX 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนัด ์
Krung Thai Flexible Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 บาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
รายได้จากการลงทุน 2.2    
 รายได้เงินปันผล  13,217,642.50  14,530,992.57
 รายได้ดอกเบี้ย  227,846.55  656,004.59
 รวมรายได้  13,445,489.05  15,186,997.16
ค่าใช้จ่าย 2.2   
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  6 4,128,991.88  5,265,439.35
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  6 92,902.32  118,472.34
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6 794,085.23  631,852.75
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  65,000.00  62,000.00
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2.4, 7 100,147.71  59,184.77
 รวมค่าใช้จ่าย 5,181,127.14  6,136,949.21
รายได้สุทธิจากการลงทุน  8,264,361.91  9,050,047.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2.2   
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  (86,504,742.99)  (37,957,316.02)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 8 32,129,767.44  (12,222,232.11)
 รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน   
  และยังไม่เกิดข้ึน (54,374,975.55)  (50,179,548.13)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (46,110,613.64)  (41,129,500.18)
   
กำไรสะสมต้นปี 9 260,127,396.27  301,256,896.45
บวก การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (46,110,613.64)  (41,129,500.18)
กำไรสะสมปลายปี 214,016,782.63  260,127,396.27

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-FLEX 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนัด ์
Krung Thai Flexible Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 บาท 
 2563  2562 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างป ี    
 รายได้สุทธิจากการลงทุน  8,264,361.91  9,050,047.95
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (86,504,742.99)  (37,957,316.02)
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 32,129,767.44  (12,222,232.11)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดำเนินงาน (46,110,613.64)  (41,129,500.18)
   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่ายในระหว่างป ี   
  (1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 จำนวน 4,029,034.9282 หน่วย)   
  (1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 จำนวน 2,133,703.4507 หน่วย) 40,290,349.51  21,337,034.51
 หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   
  (1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 จำนวน 7,459,224.2464 หน่วย)   
  (1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 จำนวน 5,443,998.1331 หน่วย) (74,592,242.84)  (54,439,981.33)
 หน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิในระหว่างปี   
  (1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 จำนวน (3,430,189.3182) หน่วย)   
  (1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 จำนวน (3,310,294.6824) หน่วย) (34,301,893.33)  (33,102,946.82)
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุลในระหว่างปี 5,488,669.78  (2,458,885.76)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (28,813,223.55)  (35,561,832.58)
   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (74,923,837.19)  (76,691,332.76)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 456,030,499.82  532,721,832.58
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 381,106,662.63  456,030,499.82

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-FLEX 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนัด ์
Krung Thai Flexible Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 บาท 
 2563  2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  
 การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (46,110,613.64)  (41,129,500.18)
 บวก รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจาก

การดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก 
 

 (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  
 ตัดจำหน่ายส่วนลดและส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (55,562.38)  (290,275.83)
 ซ้ือเงินลงทุน (3,748,275,087.33)  (1,966,044,354.89)
 ขายเงินลงทุน 3,770,641,284.60  2,001,988,730.43
 การ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงของเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร (5,351,875.83)  3,871,192.49
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (15,582,005.45)  (11,815,078.38)
 ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,116,322.64  (1,674,032.24)
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -  2,560.25
 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 15,683,782.80  6,812,847.15
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (41,008.06)  (82,964.93)
 หนี้สินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (41,469.12)  38,853.34
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสุทธิ   
  จากค่านายหน้า 86,504,742.99  37,957,316.02
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (32,129,767.44)  12,222,232.11
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 26,358,743.78  41,857,525.34
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
 ขายหน่วยลงทุน 34,909,843.37  22,298,850.11
 รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (63,723,066.92)  (57,860,682.69)
 เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 115,131.99  10,497.14
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (28,698,091.56)  (35,551,335.44)
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,339,347.78)  6,306,189.90
เงินสด ณ วันต้นปี 7,786,425.73  1,480,235.83
เงินสด ณ วันปลายปี 5,447,077.95  7,786,425.73
ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม  
 เงินสด ณ วันปลายปี ประกอบด้วย  
 เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 5,447,077.95  7,786,425.73
 5,447,077.95  7,786,425.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-FLEX 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนัด ์
Krung Thai Flexible Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 บาท 
 2563  2562 2561 2560  2559 2558 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)       
มูลค่าต่อหน่วยต้นปี 10.1640  11.0575 11.2732 10.8740  10.2613 10.6532
รายได้จากกิจกรรมลงทุน      
 รายได้สุทธิจากการลงทุน  0.1898  0.1938 0.1874 0.0808  0.1180 0.0431
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทนุ (1.9864)  (0.8129) (0.2904) 0.8996  (0.6043) 2.2024
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิทีย่ังไม่เกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุน 

0.7378  (0.2618) (0.0794) (0.6194)  1.0887 (1.9452)

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดำเนินงาน 

(1.0588)  (0.8809) (0.1824) 0.3610  0.6024 0.3003

บวก การเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

0.0920  (0.0126) (0.0333) 0.0382  0.0103 (0.6922)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 9.1972  10.1640 11.0575 11.2732  10.8740 10.2613
     
อัตราส่วนของการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย
สุทธิ 

    

  จากการดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
  ถัวเฉล่ียระหว่างปี (%) (11.9623) 

 
(8.3586) (1.6112)

 
3.3001 

  
5.8975

 
2.7787

 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์ 
 สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 1.3441 

 
 

1.2472

 
1.2594

 
1.2625 

  
1.2525

 
1.2484

อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลคา่ 
   สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 3.4881 

 
3.0864

 
2.9146

  
2.0014 

  
2.4077

 
1.6474

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
  ของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่า

    

  สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี * (%)  1,051.1596  272.7378 542.6245 224.6606  353.1799 400.9261
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 385,467,194.17  492,063,804.41 546,146,193.55 767,397,109.89  1,020,358,000.03 2,071,359,633.02
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 381,106,662.63  456,030,499.82 532,721,832.58 611,898,201.41  982,776,970.51 1,125,646,345.10
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายปี (หน่วย) 41,436,886.6981  44,867,076.0163 48,177,370.6987 54,278,586.8162  90,378,115.5462 109,697,586.6708

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม :- 
 * มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมี
สัญญาขายคืนหรือซ้ือคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างปี 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 
1. ลักษณะของกองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 

 กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (Krung Thai Flexible Fund : KT-FLEX) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้
ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่
บริษัทจำกัดจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะกับความเสี่ยง 

  กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เป็นกองทุนรวมตราสารผสมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุของ
โครงการและไม่มีการจ่ายเงินปันผล กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2556 มีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 
7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 700 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท 

  กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และมีนโยบายการลงทุนผสม แบบไม่กำหนด
สัดส่วนการลงทุนโดยมีการกระจายเงินลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนอาจกู้ยืมหรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื ้อคืนหรือธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์
ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ ่งตราสารหนี ้ที ่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที ่สามารถลงทุนได้ (non - 
investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น 

  บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุน สามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือท่ีเรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน อนึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการท่ี
ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฏิบัติ
ในประเทศไทย 
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 2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  2.2.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงได้รับ 
    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับ   

    กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย
เงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

    กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 

  2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
   เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน

ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการ

จองซ้ือหุ้น) ถือพ้ืนฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์นั้น 
   กำไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลคา่ยุติธรรม จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน 

ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
 2.4  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี   ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจำปี มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 2.5 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
 2.6 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
   ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจำนวนท่ีประมาณไว้ 

 2.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อย

ละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 
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   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำคัญของกองทุน 

 2.8 ภาษีเงินได้ 
   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน 
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 

 2.9 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ 
วันท่ีเกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือรับซ้ือคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 

 2.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
   กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ผู้บริหาร
ของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน 

 2.11 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
   ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบังคับใช้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีผลทำให้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 เรื่อง การ
บัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติทาง
บัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ขึ้นมาเพื่อให้กองทุนถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีนี้ โดยไม่อ้างอิงถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีกำหนดไว้ ส่วนเรื่องท่ี
แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนต้องนำข้อกำหนดที่ระบุวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่องที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้อง (ที่มี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน) กับเรื่องนั้นมาถือปฏิบัติ 

   แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและยังได้
กำหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการนำเสนองบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีมีข้อกำหนดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกองทุนเคยปฏิบัติ 
โดยในการเปลี่ยนมาใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีเป็นครั้งแรกนั้น แนวปฏิบัติทางบัญชีได้กำหนดให้กองทุนต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไป ในการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลัง 
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3. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน     5,351,875.83  5,351,875.83        -        - 
พันธบัตร 9,987,784.80  9,987,657.72  693,525.06  694,856.16
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน              
 หุ้นสามัญ 325,223,944.41 354,159,074.00  443,333,582.03  440,107,388.00
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ    
  ในการซ้ือหุ้นสามัญ     -       -        - 30,098.00
รวมเงินลงทุน 340,563,605.04 369,498,607.55  444,027,107.09  440,832,342.16

 
4. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้

เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 3,748.28 ล้านบาท และ 1,966.04 ล้านบาท ยอดขายเป็นจำนวน 3,770.64 ล้านบาท และ 2,001.99 
ล้านบาท ตามลำดับ ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นสามัญ โดยยอดซ้ือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 972.40 และร้อยละ 399.55 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 978.20 และร้อยละ 406.86 ตามลำดับ ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 
5. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 

 2563  2562 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
 จำนวนเงิน 

บาท 
 อัตราดอกเบี้ย 

% 
 จำนวนเงิน 

บาท 
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0.300 5,447,077.95  0.675  7,786,425.73
          รวม 5,447,077.95    7,786,425.73

 
6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.0700 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทุน 
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.024075 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิของกองทุน  
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 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน    (ไม่เกินร้อยละ 
0.2140 ต่อปี) ดังนี้ 

 
ระยะเวลา 

 อัตราค่าธรรมเนียม 
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) 

 1 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 62  0.1284 
1 ต.ค. 62 - เป็นต้นไป  0.2140 

 
  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เช่น ค่าจัดทำ

หนังสือชี ้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู ้ถือหน่วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ภาษีเงินได้และอื่นๆ 

 
8. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 บาท 
 2563  2562 
โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน ณ วันต้นปี 3,194,764.93  (9,027,467.18)
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 28,935,002.51  (3,194,764.93)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 32,129,767.44  (12,222,232.11)

 
9. กำไรสะสมต้นปี 
  กำไรสะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี เริ่มสะสมตั้งแต่วันท่ี 26 กันยายน 2556    
 รายได้สุทธิจากการลงทุนสะสม 82,952,849.94  73,902,801.99
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 180,369,311.26  218,326,627.28
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (3,194,764.93)  9,027,467.18
กำไรสะสมต้นปี 260,127,396.27  301,256,896.45

 
10. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

 10.1 นโยบายการบญัชสีำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
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   นโยบายการบญัชท่ีีสำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิ การวัด
มูลค่า การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ยของเคร่ืองมือทางการเงนิได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 2 

 10.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
   กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้นโยบายการ

ลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 10.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ  
   กองทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการ
เรียกชำระหนี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยการเข้าทำธุรกรรมกับ
คู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกผ่านเกณฑ์กระบวนการคัดสรรโดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

 10.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายตราสารได้ตามจำนวนเงินและราคา

ที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องเพิ่มหรือลดราคาเพื่อให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ำ
กว่าท่ีคาดไว้ เว้นแต่สำหรับตราสารหนี้ท่ีต้องการถือไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนจะไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้ 

   กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ
กองทุนอาจพิจารณากระจายการครบกำหนดอายุของตราสารเพ่ือไม่ให้มีการกระจุกตัวเพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 

   ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 
 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 

 
ไม่มีกำหนด 
ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี   รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 354,159,074.00 5,351,875.83 9,987,657.72 -  -  369,498,607.55
เงินฝากธนาคาร - 5,447,077.95  -  -  5,447,077.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 27,397,083.83 -  -  27,397,083.83
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ       
 ดอกเบี้ยค้างรับ - - 1,900,744.45 -  -  1,900,744.45
หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 22,496,629.95 -  -  22,496,629.95
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 125,852.80 -  -  125,852.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 492,170.63 -  -  492,170.63
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   ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562  มีดังนี้ 
 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท) 

 
ไม่มีกำหนด 
ระยะเวลา เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี   รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุน 440,137,486.00 - 694,856.16 -  -  440,832,342.16
เงินฝากธนาคาร - 7,786,425.73 - -  -  7,786,425.73
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 11,815,078.38 -  -  11,815,078.38
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ     
 ดอกเบี้ยค้างรับ - - 3,017,067.09 -  -  3,017,067.09
หนี้สินทางการเงิน      
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 6,812,847.15 -  -  6,812,847.15
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - - 10,720.81 -  -  10,720.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 533,178.69 -  -  533,178.69

 
 10.5 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
   กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนใน
ท้องตลาดลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเพิ่มขึ้นจาก
ราคาตราสารหนี้ แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง กองทุนก็จะ
เกิดผลขาดทุนข้ึนได้ ดังนั้นตราสารหนี้ท่ีมีอายุย่ิงยาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนก็จะย่ิงมาก 

 
 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 บาท
 อัตราดอกเบี้ยปรับข้ึน

ลงตามราคาตลาด
 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี
 ไม่มีดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินลงทุน 5,351,875.83 9,987,657.72 354,159,074.00  369,498,607.55
เงินฝากธนาคาร 5,447,077.95 - -  5,447,077.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 27,397,083.83  27,397,083.83
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ - - 1,900,744.45  1,900,744.45
  
   ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
 บาท
 อัตราดอกเบี้ยปรับข้ึน

ลงตามราคาตลาด
 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี
 ไม่มีดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินลงทุน - 694,856.16 440,137,486.00  440,832,342.16
เงินฝากธนาคาร 7,786,425.73 - -  7,786,425.73
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 11,815,078.38  11,815,078.38
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ - - 3,017,067.09  3,017,067.09
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 10.6 ความเสี่ยงด้านตลาด   
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว
อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจของ
ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ 

 10.7 มูลค่ายุติธรรม 
   เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่

แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
 
11. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

  ในระหว่างปี กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั ประกอบด้วย 
ชื่อกิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน

ถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน

ถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 
  

  กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :- 
 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2563  2562

รายการในระหว่างป ี   
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด   
   บริษัทตัวแทนคู่สัญญาในการซ้ือขายตราสาร   
    - ซ้ือเงินลงทุน   
     หุ้นสามัญ ราคาตลาด 537,912,276.30  468,439,548.26
    - ขายเงินลงทุน   

หุ้นสามัญ ราคาตลาด 538,288,570.27  422,521,180.37
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
    บริษัทผู้ออก รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกันตราสาร   
     - ซ้ือเงินลงทุน ราคาตลาด   
     หุ้นสามัญ -  7,759,737.40
     - ขายเงินลงทุน ราคาตลาด   
     หุ้นสามัญ -  15,415,370.52
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 นโยบายการ บาท 
 กำหนดราคา 2563  2562 

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
     บริษัทผู้ออก รับรอง ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกันตราสาร    
      - ซ้ือเงินลงทุน ราคาตลาด   
      หุ้นสามัญ  27,440,420.32  60,957,717.30
      - ขายเงินลงทุน ราคาตลาด   
      หุ้นสามัญ  44,858,231.55  42,626,878.61
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
   ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามสัญญา 4,128,991.88  5,265,439.35
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 794,085.23  631,852.75
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี   
 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
  เงินลงทุน    
   หุ้นสามัญ  -  18,313,725.00
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
   ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย  349,423.82  409,784.41
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  69,884.77  49,174.13

 
11. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 

 
12. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  30 นายสมชัย  อมรธรรม 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นายไพรัช  มิคะเสน    
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายกานต์  ลชิตากุล   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 35 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 36 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 37 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
10 นายลวรณ แสงสนิท 38 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
11 นายสุรพล โอภาสเสถียร 39 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
12 นายธนธัช หงษ์คู 40 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
13 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 41 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
14 นายลือชัย ชัยปริญญา 42 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
15 นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ 43 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 
16 นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา 44 นางสุณี  แนวพานิช 
17 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 45 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 
18 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 46 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
19 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 47 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    48 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
21 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  49 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
22 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 50 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
23 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   51 นายเอกกมล ณ ระนอง 
24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 52 นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์ 
25 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   53 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
26 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   54 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
27 นางแสงจันทร์  ลี 55 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
28 นายเสรี  ระบิลทศพร    56 นางสาวรณิดา สถานุพงษ์ 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นางจุฑามาส  นุชประยูร 72 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 
58 นางณัฐชนัญ วังธนากร 73 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 
59 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 74 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
60 นางสาวอธิจิต มนูชัย 75 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
61 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 76 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  
62 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 77 นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล 
63 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 78 นางสาวมณีพร ดวงมณี 
64 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 79 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
65 นางสาววารุณี ทองผิว 80 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
66 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 81 นางกอบกาญจน ์ เอ่ียมจิตกุศล 
67 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 82 นายชินรัตน์ สังคะคุณ  
68 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 83 นายชนัต  คงพัฒนสิริ 
69 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 84 นายภากร  ธรรมกุล 
70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 85 นางสาวรติรัตน์ ธัญญวานิช 
71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์     

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th  
หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการหรือ

เวปไซต์ของบริษัทจัดการ http//:www.ktam.co.th 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 
นางกอบกาญจน ์ เอ่ียมจิตกุศล นายชนัต  คงพัฒนสิริ 

นายชินรัตน์ สังคะคุณ  นางสาวรติรัตน์ ธัญญวานิช 
นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล นายภากร  ธรรมกุล 

  นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
  นางแสงจันทร์  ลี 
  นายศรชัย เตรียมวรกุล 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 



 

P a g e  37 | รายงานประจำปี 

KT-FLEX 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนัด ์
Krung Thai Flexible Fund

  การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 

บริษัทที่ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รบั เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

17 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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