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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้ นระยะยาวไดนามิค 
(KFLTFDNM) ตั 2งแต่วนัที4 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที4 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 2 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้ นระยะยาวไดนามิค มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที4 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 345.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8401 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ4มขึ 2นร้อยละ 2.25 มากกว่าดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที4เพิ4มขึ 2นร้อยละ 1.88 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที4ผ่านมาดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ปรับตวัอยู่ระหว่าง 1,517.51– 1,718.55 จุด ก่อนปิด
ที4 1,608.76 จดุ ณ วนัที4 31 ตลุาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ4มขึ 2นร้อยละ 1.89 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั 2งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที4ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ 2นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัสและประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี 2จะมีออกมามากขึ 2นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที4ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ 2นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึ 2นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การส่งออกยงัคงปรับเพิ4มขึ 2นในหลายหมวด
สินค้า 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี4ยวกับความรุนแรงของไวรัสสาย
พนัธุ์ Omicron และความเป็นไปได้ที4รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ4มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มี
ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์  Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุน ในการประชุมครั 2งสุดท้ายของปีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
ประกาศว่าจะปรับเพิ4มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื 2อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที4คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ4ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที4พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ4งแรก
ของเดือนดชันีปรับตวัเพิ4มขึ 2น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี4ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที4พรรคพลงัประชารัฐซึ4งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั 2งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที4
ชมุพรและสงขลา นอกจากนี 2เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี4ยวกบั
เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที4เกิดขึ 2นทั 2งในและต่างประเทศ  
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ4มขึ 2น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที4สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ 2ามันดิบปรับตัวเพิ4มขึ 2นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั 2งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี 2ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื4อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที4นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ4มขึ 2น โดยครึ4งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื4องจากมาตรการควํ4าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ4งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ 2นในเมืองเซินเจิ 2นซึ4งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื4อมั4นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ4าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ4มเติม นอกจากนี 2ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ 2นอตัราดอกเบี 2ยครั 2งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั 2งในความพยายามที4จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี4ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ4าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื4อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี4ยง 
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ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ4งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี4ยงทั4วโลก 
ก่อนที4จะฟื2นตวัขึ 2นในช่วงครึ4งหลงัของเดือนจากการที4 Fed ปรับขึ 2นอตัราดอกเบี 2ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที4ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ 2ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ4มขึ 2น เนื4องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ4าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที4ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที4คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที4สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั4วโลกมีความกงัวลเกี4ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที4 Fed ปรับขึ 2น
อัตราดอกเบี 2ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื4องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที4สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี 2นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั 2งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื4นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ4มขึ 2นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที4สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี 2ยระยะยาวที4มีระดับตํ4ากว่าอัตราดอกเบี 2ยระยะสั 2น (inverted yield curve) ในขณะที4 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื4อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี 2 ราคานํ 2ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื4องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที4อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ4มขึ 2นของจํานวนผู้ติดเชื 2อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื2นตัวได้
ในช่วงครึ4งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที4คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ4มขึ 2น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที4ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ4มขึ 2นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที4ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที4เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ 2นในช่วงครึ4งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ4งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ4มขึ 2นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ4มอัตราดอกเบี 2ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั4วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ 2นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ4งเริ4มต้นขึ 2นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี 2อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที4
ระดบัสงูที4สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที4 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ4งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ4งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที4นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ4งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื4นตามมา 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯมีมมุมองว่า ตลาดหุ้นโลกยงัคงมีความผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที4จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที4ตลาดหุ้นไทยยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากการฟื2นตวัทางเศรษฐกิจ และการกลบัมาของนกัท่องเที4ยว
ต่างชาติ อีกทั 2งสถานะการณ์เงินเฟ้อที4เริ4มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยงัเป็นปัจจยับวกเพิ4มเติมกบัตลาดหุ้นไทย 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที4จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที4ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั 2งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน อย่างสมํ4าเสมอ โดยบริษัทฯเชื4อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ4งที4ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที4ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 2งนี 2 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

4



 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
8 พฤศจิกายน 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค อนัมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
 
                                                                                           (คุณฐิติกร จนัทร์เจริญสิน  คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

                         Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 335,411,789.19        316,658,819.18        
เงินฝากธนาคาร 9,704,454.01            4,769,015.12            
ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 761,851.97               133,974.26               
จากการขายเงินลงทุน -                            1,092,435.66            
รวมสินทรัพย์ 345,878,095.17        322,654,244.22        

หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 721,586.13               699,216.58               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,580.55                   2,621.14                   
หน้ีสินอ่ืน 18,619.17                 16,991.85                 

รวมหนีสิ้น 741,785.85               718,829.57               
สินทรัพย์สุทธิ   345,136,309.32        321,935,414.65        

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 318,386,853.16        295,433,316.22        
ก าไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (4,328,715.76)           (5,831,715.02)           
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 31,078,171.92          32,333,813.45          
สินทรัพย์สุทธิ 345,136,309.32        321,935,414.65        

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.8401 10.8970
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 31,838,685.3163 29,543,331.6219

        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3000     เม่ือทวงถาม 251,464.67         251,464.67                  0.07          

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.3500     เม่ือทวงถาม 7,330,544.72      7,330,544.72               2.18          

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 7,582,009.39               2.25          

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกจิการเกษตร 10,168,320.00             3.03          

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 529,600              10,168,320.00             3.03          

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 22,963,850.00             6.85          

บมจ.เอเช่ียน อะไลอนัซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล AAI 60,000                333,000.00                  0.10          

บมจ.เบทาโกร BTG 70,500                2,820,000.00               0.84          

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 366,600              9,256,650.00               2.76          

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล MINT 373,600              10,554,200.00             3.15          

   กลุ่มธุรกจิการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  62,717,032.00             18.70        

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 90,300                13,183,800.00             3.93          

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ SCB 237,300              25,153,800.00             7.50          

บมจ.ทนุธนชาต TCAP 356,400              14,256,000.00             4.25          

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต TTB 7,443,700           10,123,432.00             3.02          
หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 14,379,650.00             4.29          

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 55,500                9,074,250.00               2.71          

บมจ.ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ SAWAD 129,400              5,305,400.00               1.58          
   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           7,111,890.00               2.12          

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 415,900              7,111,890.00               2.12          
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 20,880,000.00             6.23          

บมจ.ช.การช่าง CK 900,000              20,880,000.00             6.23          
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    12,547,776.00             3.74          

บมจ.เอม็ บี เค MBK 634,600              11,930,480.00             3.56          

บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป PLAT 188,200              617,296.00                  0.18          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
หุ้นสามญั (ต่อ)

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   30,034,000.00             8.96          

บมจ.บา้นปู BANPU 1,083,200           13,540,000.00             4.04          

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ BCP 274,700              8,378,350.00               2.50          

บมจ.พลงังานบริสุทธ์ิ EA 84,100                8,115,650.00               2.42          
   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 51,338,927.40             15.31        

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 437,100              26,226,000.00             7.82          

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 818,594              16,453,739.40             4.91          

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 240,533              8,659,188.00               2.58          
หมวดการแพทย์ 16,965,450.00             5.06          

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 575,100              16,965,450.00             5.06          
หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 53,989,263.60             16.09        

บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ AAV 4,360,573           13,953,833.60             4.16          

บมจ.ทา่อากาศยานไทย AOT 189,100              13,993,400.00             4.17          

บมจ.การบินกรุงเทพ BA 1,069,000           14,431,500.00             4.30          

บมจ.เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) KEX 196,500              3,458,400.00               1.03          

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง PSL 622,300              8,152,130.00               2.43          
   กลุ่มเทคโนโลย ี                                          

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                                          24,322,400.00             7.25          

บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 58,900                11,249,900.00             3.35          

บมจ.โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ DTAC 290,500              13,072,500.00             3.90          
รวมหุ้นสามญั 327,418,559.00           97.63        

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                                       

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์        

บมจ.เอม็ บี เค MBK-W4 28 มี.ค. 2568 25,384                411,220.80                  0.12          

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 411,220.80                  0.12          

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 321,341,495.00 บาท) 335,411,789.19           100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

12



หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000     เม่ือทวงถาม 250,634.08          250,634.08                  0.08            

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500     เม่ือทวงถาม 21,794,960.20     21,794,960.20             6.88            

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 22,045,594.28             6.96            

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามญั 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกจิการเกษตร 10,890,750.00             3.44            

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 335,100               10,890,750.00             3.44            

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,752,350.00               0.55            

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 69,400                 1,752,350.00               0.55            

   กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค                                                                                                                                                                                     

หมวดของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 3,199,450.00               1.01            

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) STGT 104,900               3,199,450.00               1.01            

   กลุ่มธุรกจิการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  53,945,925.00             17.04          

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 122,000               17,202,000.00             5.43            

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 205,200               25,855,200.00             8.17            

บมจ.ทนุธนชาต TCAP 308,900               10,888,725.00             3.44            

หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 14,864,600.00             4.69            

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 46,600                 8,714,200.00               2.75            

บมจ.ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ SAWAD 96,100                 6,150,400.00               1.94            

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           7,298,040.00               2.30            

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 398,800               7,298,040.00               2.30            

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง  18,549,620.00             5.86            

บมจ.ช.การช่าง CK 850,900               18,549,620.00             5.86            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    9,991,672.00               3.16            

บมจ.เอม็ บี เค MBK 634,600               8,884,400.00               2.81            

บมจ.ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค PIN 126,600               493,740.00                  0.16            

บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป PLAT 188,200               613,532.00                  0.19            

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   49,695,136.50             15.70          

บมจ.บา้นปู BANPU 634,600               7,234,440.00               2.28            

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ BCP 358,000               9,845,000.00               3.11            

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ BGRIM 179,500               7,628,750.00               2.41            

บมจ.พลงังานบริสุทธ์ิ EA 116,100               7,604,550.00               2.40            

บมจ.ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก OR 275,039               7,563,572.50               2.39            

บมจ.ปตท. PTT 246,300               9,359,400.00               2.96            

บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล UBE 234,400               459,424.00                  0.15            

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 39,125,326.40             12.35          

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 389,000               24,896,000.00             7.86            

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 697,516               14,229,326.40             4.49            

หมวดการแพทย์ 12,426,800.00             3.92            

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 528,800               12,426,800.00             3.92            

หมวดส่ือและส่ิงพมิพ์ 209,100.00                  0.07            

บมจ.เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 24,600                 209,100.00                  0.07            

หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 11,689,200.00             3.69            

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 324,700               11,689,200.00             3.69            

หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 32,198,142.00             10.17          

บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ AAV 3,207,600            9,366,192.00               2.96            

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 153,200               9,881,400.00               3.12            

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง PSL 715,500               12,950,550.00             4.09            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี้ย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จ านวนหุ้น
 มูลค่ายตุธิรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามญั (ต่อ)

   กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                                                                                                                          25,045,361.00             7.91            

บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 37,600                 7,106,400.00               2.24            

บมจ.โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ DTAC 327,300               12,519,225.00             3.95            

บมจ.อินทชั โฮลด้ิงส์ INTUCH 49,600                 3,732,400.00               1.18            

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ TRUE 415,600               1,687,336.00               0.54            

รวมหุ้นสามญั 290,881,472.90           91.86          

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์        279,224.00                  0.09            

บมจ.เอม็ บี เค MBK-W3 28 ต.ค. 2567 25,384                 279,224.00                  0.09            

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                  

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   3,452,528.00               1.09            

บมจ.บา้นปู BANPU-W4 6 ก.ย. 2565 501,000               2,580,150.00               0.81            

บมจ.บา้นปู BANPU-W5 6 ก.ย. 2566 258,100               872,378.00                  0.28            

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 3,731,752.00               1.18            

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 294,649,253.88 บาท) 316,658,819.18           100.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 3 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 10,386,301.83          9,514,327.03            

รายไดด้อกเบ้ีย 40,383.97                 34,573.32                 

รายไดอ่ื้น 124,556.65               225,149.93               
รวมรายได้ 10,551,242.45          9,774,050.28            

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 7,136,176.82            5,415,351.94            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 83,850.09                 66,823.39                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 535,213.46               406,151.39               

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00                 60,000.00                 

ค่านายหน้าซ้ือหลกัทรัพย์ 167,199.92               299,226.36               
รวมค่าใช้จ่าย 7,982,440.29            6,247,553.08            

รายได้สุทธิ 2,568,802.16            3,526,497.20            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 12,989,128.11          27,114,344.95          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (7,939,271.11)           53,135,143.76          
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และยังไม่เกิดขึน้ 5,049,857.00            80,249,488.71          

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,618,659.16            83,775,985.91          
หกั ภาษีเงินได้ 3.4 (6,057.59)                  (5,185.98)                  
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ 7,612,601.57            83,770,799.93          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การด าเนินงาน 7,612,601.57            83,770,799.93          

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 6 (8,868,243.10)           -                            

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 53,738,126.72          115,511,751.00        

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (29,281,590.52)         (34,564,299.56)         

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 23,200,894.67          164,718,251.37        

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 321,935,414.65        157,217,163.28        

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 345,136,309.32        321,935,414.65        

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 29,543,331.6219      21,273,748.7659      

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 5,039,847.3729        11,720,439.3190      

หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (2,744,493.6785)       (3,450,856.4630)       

หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 31,838,685.3163      29,543,331.6219      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

หน่วย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเงินทุนจด

ทะเบียนจ านวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร

ซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อนกัลงทุนทัว่ไป ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุน โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีอา้งอิงกบัผลตอบแทนของหุ้น

หรือกลุ่มหุ้นของบริษทัจดทะเบียนขา้งตน้ รวมถึงหุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยด์งักล่าวดว้ย โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งต้น ตราสารแห่งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ี 

ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพ๖ันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นตน้ 

ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ลงทุนได้ ทั้ งน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับ 

ความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non - Investment grade) หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจัดอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนสามารถท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด
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กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1)  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค -สะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : 

KFLTFDNM-A) เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 

gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค -ปันผล (ช่ือย่อ : 

KFLTFDNM-D) เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 

gain) และรับรายไดส้ม ่าเสมอจากเงินปันผล 

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

โอกาสท่ีจะไดรั้บจากผลก าไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเน่ืองมาจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นของหลกัทรัพย์

ท่ีลงทุน โดยจะได้รับเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี กรณีลูกคา้ท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากก าไรส่วนเกินดงักล่าว 

ตั้งแต่วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบนั บริษทัจัดการยงัไม่เปิดให้บริการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดส้ม ่าเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี หาก

ปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการ

บญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ส าหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัที่เกิดรายการในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใชร้าคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัที่วดัค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะก าหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อ

ใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซ่ึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน  

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดง

ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉล่ียท่ีไดม้าในวนัล่าสุด 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็น  

คร้ังแรก (IPO) แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคา IPO ในวนัท่ีเสนอขาย 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นใน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
3.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดน้ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดน้ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 คร้ัง โดยจะจ่ายไดเ้ม่ือกองทุนมีก าไรสะสมและ

จะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปัน

ผลของกองทุนในแต่ละคร้ัง จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นของกองทุน 

(2) จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะ

จ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
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อยา่งไรก็ดี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาดงักล่าว

ขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่ 0.25 บาทต่อหน่วย 

กองทุนบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล 
3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอื้่น เป็นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพยที์่เรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน

เม่ือมีการสั่งซ้ือ หรือสั่งขายคืน หรือสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัรา

ร้อยละ 0.15 โดยค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 
3.4 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.5 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุน ซ่ึงเทียบเท่ากบัจ านวนต่อหน่วยของ

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

จากจ านวนท่ีประมาณไว ้อนัอาจท าใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทุน 182,186,491.29 310,844,356.13 

ขายเงินลงทุน 168,483,378.28 227,419,739.33 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซ่ึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีส าคญัดงักล่าว ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,136,176.82 5,415,351.94 ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 535,213.46 406,151.39 ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 9,625.21 31,271.23 อตัราตลาด 

บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน)    

ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน -  846,800.00 ตามอตัราท่ีเสนอซ้ือโดย
บ ริษัทค้าหลักท รัพย์ /
ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน -  1,156,280.64 ตามอตัราท่ีเสนอซ้ือโดย
บริษทัคา้หลกัทรัพย/์ 
ราคาตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 608,774.93 588,191.00 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 45,658.11 44,114.31 
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6. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

วันที่ปิดสมุดทะเบียน ส าหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ จ านวนเงิน 

19 พฤศจิกายน 2564 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 0.3000 8,868,243.10 

  0.3000 8,868,243.10 

7. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผู ้อ่ืน  โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผู ้ซ้ือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 324,676,779.80 3,153,000.00 -  327,829,779.80 

ตราสารหน้ี -  7,582,009.39 -  7,582,009.39 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 293,631,160.90 982,064.00 -  294,613,224.90 

ตราสารหน้ี -  22,045,594.28 -  22,045,594.28 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมี

สภาพคล่องและใบส าคญัแสดงสิทธิ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิงส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็น

ทางเลือกซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ีประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็น 

คร้ังแรก (IPO) ใบส าคญัแสดงสิทธิและตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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7.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินจะ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตรา
ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 17,286,463.40 -  -  17,286,463.40 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  327,829,779.80 327,829,779.80 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  761,851.97 761,851.97 

หนีสิ้นทางการเงิน     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  721,586.13 721,586.13 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  1,580.55 1,580.55 

หน้ีสินอ่ืน -  -  18,619.17 18,619.17 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

มีอัตรา
ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีอัตราดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 26,814,609.40 -  -  26,814,609.40 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  294,613,224.90 294,613,224.90 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย -  -  133,974.26 133,974.26 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  1,092,435.66 1,092,435.66 

หนีสิ้นทางการเงิน     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  699,216.58 699,216.58 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  2,621.14 2,621.14 

หน้ีสินอ่ืน -  -  16,991.85 16,991.85 

7.3 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียน 

8. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อ านาจของบริษทัจดัการ เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2565 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 345,126,780.17 100.00

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การแพทย์ 16,965,450.00 4.92

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 53,989,263.60 15.64

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 14,379,650.00 4.17

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 24,322,400.00 7.05

             ธนาคาร 62,717,032.00 18.17

             ธุรกิจการเกษตร 10,168,320.00 2.95

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 20,880,000.00 6.05

             พลงังานและสาธารณูปโภค 30,034,000.00 8.70

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 12,547,776.00 3.64

             พาณิชย์ 51,338,927.40 14.87

             วสัดุก่อสร้าง 7,111,890.00 2.06

             อาหารและเครืองดืม 22,963,850.00 6.65

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 411,220.80 0.12

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 251,627.71 0.07

         S&P

             Rate A- 9,706,773.89 2.81

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 7,338,598.77 2.13

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

อนืๆ 9,529.15 0.00

     ลูกหนี 751,315.00 0.22

     เจา้หนี  (20,199.72)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (721,586.13)  (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 345,136,309.32 100.00
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  7,136.18                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)    83.85                       

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   535.21                     

คา่ที5ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00                       

คา่ใช้จ่ายอื5น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 7,815.24               

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที5รวมภาษีมลูคา่เพิ5มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื5นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที5เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที5นี U หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที5คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

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

2.1400

0.0251

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

2.3436

0.1605

   -

0.0180

   -
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 41,485.02 13.91
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 31,282.27 10.49
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 25,670.50 8.60
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 22,321.25 7.48
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 21,408.32 7.18
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 21,278.71 7.13
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 18,671.21 6.26
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 16,801.41 5.63
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 16,478.35 5.52
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 15,363.54 5.15
อ่ืนๆ / Other 67,570.74 22.65
รวม / Total 298,331.32 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ / Krungsri Dynamic LTF

ตั้งแต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวไดนามิค 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(23 พฤศจิกายน 2561) 

KFLTFDNM-D 2.32% 4.02% -1.24% 2.25% 6.32% N/A N/A 2.79% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -0.34% 3.07% -2.23% 1.88% 3.21% N/A N/A 3.18% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.29% 10.11% 12.02% 12.50% 19.45% N/A N/A 18.11% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 11.52% 9.91% 11.81% 11.49% 19.77% N/A N/A 18.70% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 1 6 3 -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 8 1 1

3 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 12 - -

4 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 1 1 10 - 1

5 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 3 3 10 - 2

6 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

7 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

8 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2 2 8 - 2

9 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

10 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 2 2 18 - 2

11 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 2 2 14 2 -

12 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

13 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 2

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

15 บมจ.การบินกรุงเทพ 1 1 6 1 1

16 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 1 1 7 2 1

17 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 12 - 1

18 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

19 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 1 1 9 1 1

20 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 1 1 6 - 1

21 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

22 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

23 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

24 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

25 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

26 บมจ.เอ็ม บี เค 2 2 25 1 2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. ซีพี ออลล์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายผดุง เตชะศรินทร์ 

กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาร

ะ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 9ปี 2เดือน) 

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นายวราห์ ทองประสิทธุ์

/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล

<> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี 6 ดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 

2565

5.1  นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

/ นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 

ปี 7 เดือน 

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำร

งตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี7 เดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ 

ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

/ แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

14 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.การบินกรุงเทพ

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

                นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

/ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ, 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากอนุมัติกลับให้เข้าไปเป็นกรรมการอิสระใหม่จะทำ

ให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7ปี จะเป็น 

10 ปีหากได้รับเลือกอีกวาระ)

37



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.ชฎารัตน์อนันตกูล 

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

          เลือกกรรมการตามรายบุคคล

               นายเกริด เคิร์ก สตีป

/ กรรมการอิสระ, ไม่เป็นด้วยเนื่องจากจะอยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ (ปัจจุบัน 8ปี, 11 

ปีหากได้รับเลือกกลับมาอีกวาระ) 

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)

27 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายภาวิช ทองโรจน์   เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

กิน 9 ปี

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค 1. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั 
 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค  ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission) 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
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บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
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 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา  

• KFLTFDNM-D  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 41.91%  
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