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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ)ด (KFSUPER) ตั 1งแต่
วนัที) 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัที) 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ)ด มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที) 28 กมุภาพนัธ์ 2565 เท่ากบั 203.41 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทนุเท่ากบั 8.9944 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ)มขึ 1นร้อยละ 4.75 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงาน ที)เพิ)มขึ 1นร้อยละ 9.72 

- การลงทุนในตราสารหนี � - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ไตรมาสที� 1 ปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัเพิ)มขึ 1นประมาณร้อยละ +0.05 ถึง +1.00 ในลกัษณะที)ส่งผลให้ความ
ชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1นอย่างมีนยัสําคญั สอดคล้องกบัการเคลื)อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ
ที)ปรับตัวเพิ)มขึ 1นอย่างมีนัยสําคญัเช่นกัน ทั 1งนี 1มีสาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื1นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังที)การ
กระจายวัคซีนมีความคืบหน้าในหลายประเทศทั)วโลก นอกจากนี 1การประกาศใช้มาตการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐเพื)อ
สนบัสนนุการฟื1นตวัทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้นกัลงทนุเริ)มมีความกงัวลว่าอตัราเงินเฟ้ออาจเร่งตวัขึ 1นเร็วกว่าที)ธนาคารกลางและตลาดคาด 
และทําให้อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตวัเพิ)มขึ 1นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบมายงัตลาดตราสารหนี 1ไทย สําหรับ
ตลาดตราสารหนี 1ภาคเอกชนอัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวลดลงจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 1ภาคเอกชนและ
พนัธบตัรรัฐบาลที)ปรับลดลงอย่างต่อเนื)องโดยเฉพาะในกลุ่มตราสารหนี 1ที)มีอนัดบัเครดิต A ขึ 1นไป 
สําหรับแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 2 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั 1นจะได้รับแรงสนนัสนุนจากการดําเนินนโยบายทาง
การเงินแบบผ่อนคลายและฐานตํ)าจากปีที)แล้ว หากแต่ในระยะกลางถึงยาวจากการฟื1นตวัของเศรษฐกิจและแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ คาดว่า
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลจะยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ 1น  นอกจากนี 1อตัราผลตอบแทนยงัคงเผชิญความผนัผวนตามกระแสของ
เงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสําคัญที)ต้องติดตามคือความคืบหน้าในการพฒันาและประสิทธิผลของวัคซีนในการ
ยบัยั 1งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื1นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 2 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ)มขึ 1นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.05 ในขณะที)
อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุตั 1งแต่ 3 ปีขึ 1นไปปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ -0.05 ถึง -0.25 ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัรา
ผลตอบแทนปรับตัวลดลง สอดคล้องกับการเคลื)อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยในการประชุมเมื)อ
เดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี 1ยระยะสั 1นที)ระดบัร้อยละ 0.00-0.25  และคงปริมาณการซื 1อพันธบตัร
ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เนื)องจากคณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ห่างจาก
เป้าหมายของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการอภิปรายเกี)ยวกับการปรับลดปริมาณการซื 1อพนัธบตัรหากเศรษฐกิจ
ฟื1นตวัอย่างรวดเร็ว และส่งสญัญาณว่าอาจมีการปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ย 2 ครั 1งในปี 2566 ซึ)งเร็วกว่าที)คาดการณ์เมื)อเดือนมีนาคมวา่ Fed 
จะยงัไม่ปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยจนกว่าจะถึงปี 2567 ในขณะเดียวกัน ธปท. มีมติ ให้คงอตัราดอกเบี 1ยนโยบายที)ร้อยละ 0.50 และปรับลด
คาดการณ์การขยายตวัของ GDP ลงเป็นร้อยละ 1.8 จากร้อยละ 3 เมื)อเดือนมีนาคม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที)ทวีความ
รุนแรงขึ 1น 
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 3 ปี 2564 คาดว่าในระยะสั 1นตลาดพนัธบตัรจะได้รับแรงสนนัสนุนจากการดําเนินนโยบายทาง
การเงินแบบผ่อนคลาย เศรษฐกิจที)ชะลอตวัและความกงัวลเกี)ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หากแต่ในระยะกลาง
ถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลจะยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ 1นตามการฟื1นตวัของเศรษฐกิจและแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ 
นอกจากนี 1อัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนตามกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสําคัญที)ต้อง
ติดตามคือความคืบหน้าในการพัฒนาและประสิทธิผลของวัคซีนในการยับยั 1งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการฟื1นตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
  

3



ไตรมาสที� 3 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ)มขึ 1นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.20 ในลักษณะที)ส่งผลให้
ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ)มขึ 1น โดยตลาดเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี)ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที)
เพิ)มขึ 1นจากการใช้จ่ายภาครัฐเพื)อฟื1นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที)อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ)มขึ 1น
ประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.07 ในทิศทางที)ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1นเช่นกัน โดยในช่วงที)ผ่านมา
การฟื1นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที)เร่งตัวขึ 1นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ตลาดเริ)มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัว
อยู่ในระดับสูงนานกว่าที)คาด และธนาคารกลางหลายแห่งเริ)มส่งสัญญาณว่าจะมีการลดการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินใน
ระยะเวลาอนัใกล้ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1น   นอกจากนี 1ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (FOMC) เมื)อเดือนกนัยายน ที)ประชุมส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าน่าจะมีการปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยได้ในปี 2566 ในอตัราที)มากและเร็วกว่า
การคาดการณ์เดิม  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 4 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี 1จะเผชิญกับความผนัผวนอนัเนื)องมาจากความไม่แน่นอน
เกี)ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ รวมถึงกระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ ในขณะที)ในระยะกลางถึงยาว
คาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับตวัเพิ)มขึ 1นตามการฟื1นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคญัที)ต้องติดตามคือ
แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื1นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ)มขึ 1นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.25 โดยอัตราผลตอบแทน
ปรับตวัเพิ)มขึ 1นมากที)สดุในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั 1งแต่ 15 ปีขึ 1นไป ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1น โดยตลาด
ภายในประเทศยงัคงเผชิญแรงกดดนัจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที)เพิ)มขึ 1นเพื)อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในการฟื1นฟูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึงแรงกดดนัจากการปรับตวัเพิ)มขึ 1นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ)งปรับตวัเพิ)มขึ 1นประมาณ
ร้อยละ 0.00 ถึง +0.40 ในทิศทางที)ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1นเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี
การฟื1นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที)เร่งตวัขึ 1นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ธนาคารกลางเริ)มปรับลดมาตราการผ่อนคลายทาง
การเงินและบางแห่งเริ)มส่งสญัญาณในการปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ย ทําให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี 1และทําให้อตัราผลตอบแทน
ปรับตวัเพิ)มขึ 1น  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 1 ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี 1ยนโยบายที)ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอด
ทั 1งปีเพื)อสนับสนุนการฟื1นตัวของเศรษฐกิจซึ)งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื)อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที)มีขนาดใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี 1ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกับนโยบายทางการเงิน 
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับตวัเพิ)มขึ 1นตามการฟื1นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจยั
สําคญัที)ต้องติดตามคอือตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศตา่งๆ และการฟื1นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี 1ที)ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั 1งนี 1มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื1นตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยที)ทยอยฟื1นตวัได้ตามลําดบั ถึงแม้ว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี 1ยนโยบายจะยงัอยู่ในระดับตํ)าต่อเนื)องในปี 2565  โดย
อตัราดอกเบี 1ยนโยบายของไทยจะสามารถปรับตวัขึ 1นได้ช้ากว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกั เนื)องจากการฟื1นตวัของไทยช้ากว่ามาก และ
ยงัไม่สามารถกลบัเข้าสู่ระดบัก่อนเกิด Covid-19 ได้ หากแต่ตลาดพนัธบตัรไทยจะยงัคงมีแนวโน้มที)จะเผชิญกับความผนัผวนมากขึ 1น 
สอดคล้องกบัธนาคารกลางสหรัฐฯ ที)จะสิ 1นสดุ QE ในเดือนมีนาคม 2565 อีกทั 1งคาดการณ์ว่า Fed จะมีการปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยเร็วขึ 1น 
และมากถึงกว่า 4-6 ครั 1งในปี 2565  ทั 1งนี 1 ในช่วงที)ความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยเูครนดรุูนแรงและยงัคงยืดเยื 1อ ทําให้พนัธบตัรระยะยาว
สหรัฐฯ ปรับตวัลงลดได้ในระยะสั 1น จากการที)นกัลงทุนเข้าหาการลงทุนในสินทรัพย์ที)มีความปลอดภยั อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าการ
ลดลงของอัตราดอกเบี 1ยพนัธบตัรระยะยาวจะเป็นเพียงความผันผวนระยะสั 1นตามข่าวสาร ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที)เข้ามา
กระทบตลาด หากแต่ท้ายที)สดุคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยงัคงเดินหน้าปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยนโยบาย โดย ณ ปัจจุบนั สําหรับรุ่น
อายุ 2 ปีปรับตัวขึ 1นอย่างรุนแรงสู่ระดับ 1.20% - 1.60% เทียบกับ อายุ 10 ปี ที)ปรับขึ 1นอยู่ในกรอบ 1.60% - 2.00% โดยเส้นอัตรา
ผลตอบแทนมีลกัษณะแบนราบลง สําหรับตลาดตราสารหนี 1ภาคเอกชนไทยยงัคงได้รับประโยชน์จากการปรับตวัลดลงของส่วนต่างอตัรา
ผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ ที)มีอันดับความน่าเชื)อถือสูง ทําให้กองทุนที)มีการลงทุนในหุ้นกู้ เอกชนจะยังคงได้รับ
ประโยชน์จากสดัส่วนการลงทนุนี 1เพิ)มเติม ดงันั 1นการลงทนุในตราสารหนี 1 โดยเฉพาะอย่างยิ)งตราสารหนี 1ระยะสั 1น ถึงระยะกลางคาดว่าจะ
ยงัคงสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนส่วนเพิ)มได้บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในกองทนุตลาดเงิน แม้จะยงัคงมีความผนัผวนในระดบัสงู
ตลอดทั 1งปี 
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- การลงทุนในตราสารทุน - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ในรอบปีที)ผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตวัอยู่ในช่วง 1,487.99 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที) 1,685.18 จุด ณ วนัที) 
28 กมุภาพนัธ์ 2565  โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ)มขึ 1นร้อยละ 12.59 ต่อปี 
ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนปรับตวัในเชิงบวก สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 มลูค่า 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นบัเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิที)มขีนาดใหญ่
ที)สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในขณะที) การปรับตัวสูงขึ 1นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที)ได้ปรับตัว
เพิ)มขึ 1นสู่ระดบัสงูที)สดุในรอบ 14 เดือน ที)ร้อยละ 1.7 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั)วโลก จากการปรับพอร์ตการลงทนุของนกัลงทนุ 
ทั 1งนี 1 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้พยายามสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดการเงิน โดยส่งสญัญาณว่าจะไม่ปรับเพิ)มอตัราดอกเบี 1ยจนถึง
อย่างน้อยในปี 2567 สําหรับเศรษฐกิจยโุรป การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื 1นที)อีกครั 1ง 
ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกี)ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั 1ง หลังจากเชื 1อไวรัส Covid-19 
กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกภายในประเทศ โดยจํานวนผู้ติดเชื 1อฯ ได้ปรับตวัเพิ)มขึ 1นไปถึงจํานวนสงูสดุที) 2,839 รายต่อวนั ในขณะที) 
อตัราการฉีดวคัซีนภายในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัตํ)าที)ร้อยละ 1.58 ของประชากรทั 1งหมด ด้านปัจจยัต่างประเทศ ตลาดฯ ได้รับปัจจยั
สนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื 1นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเด็น ซึ)งมีเป้าหมายที)จะ
สร้างงานหลายล้านตําแหน่งในสหรัฐฯ 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนผู้ติดเชื 1อ Covid-19 ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ 1นในระดับสูงกว่า 2,000 คนต่อวัน สํานักงานสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 เหลือร้อยละ 1.5 – 2.5 
และปรับลดคาดการณ์จํานวนนกัท่องเที)ยวต่างประเทศเหลือ 5 แสนคน ในขณะที) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยรายงานดชันีความเชื)อมั)น
ผู้บริโภคปรับตวัลดลงสู่ระดบั 46 จดุ ซึ)งเป็นระดบัตํ)าสดุในรอบ 22 ปี 7 เดือน 
ในเดือนมิถุนายน 2564 วคัซีน Sinovac ได้รับการรับรองจากองค์การอนามยัโลก (WHO) จํานวนผู้ติดเชื 1อไวรัส Covid-19 ปรับตวัเพิ)ม
สงูขึ 1น ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัลดลงจากมาตรการควบคุมของรัฐบาลจีน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณในการปรับขึ 1น
อัตราดอกเบี 1ยเร็วกว่าที)คาดไว้ ในขณะที) คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี 1ยไว้ที)ร้อยละ 0.5 ซึ)งนับเป็นการคงอตัรา
ดอกเบี 1ยในการประชมุเป็นครั 1งที) 9 ติดต่อกัน และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีในปี 2564 ลงอีกครั 1งจากเดิมที)ร้อยละ 3.0 เป็น
ร้อยละ 1.8 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดนัจากการปรับตัวเพิ)มขึ 1นของจํานวนผู้ติดเชื 1อไวรัส Covid-19 ในประเทศ 
จากจํานวน 5.5 พนัคนต่อวนัในช่วงต้นเดือนไปเป็น 1.7 หมื)นคนต่อวนัในช่วงสิ 1นเดือน แม้ว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมหลาย
ประการรวมไปถึงการประกาศเคอร์ฟิวในระหว่างเดือน ราคานํ 1ามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัอย่างผันผวนเนื)องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิต
นํ 1ามัน (OPEC+) อยู่ระหว่างการเจรจาปรับกําลังการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้นหมวดเทคโนโลยีและ
โรงเรียนกวดวิชา จากการเข้าตรวจสอบและการเปลี)ยนแปลงด้านนโยบายจากภาครัฐ 
ในเดือนสิงหาคม 2564 จํานวนผู้ติดเชื 1อ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริ)มทรงตวั คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัรา
ดอกเบี 1ยนโยบายที)ร้อยละ 0.5 สถานการณ์ทางการเมืองภายประเทศยํ)าแย่ลง จากแรงส่งของกระแสของการประท้วงที)เพิ)มขึ 1น และมีการ
ใช้ความรุนแรงมากขึ 1น บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดําเนินงานประจําไตรมาส 2/64 ที)แข็งแกร่งกว่าที)ตลาดฯ คาดไว้ รัฐบาลไทย
อนมุตัิการจดัซื 1อวคัซนีฯ จาก Pfizer อีกจํานวน 20 ล้านโดสเพื)อเร่งอตัราการฉีดวคัซีนฯสํานกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดพีีไตรมาส 2/64 ในระดบัร้อยละ 7.5 ในขณะที) ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี 2564 จากระดบัร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 0.7 
ในเดือนกนัยายน 2564 หุ้นที)มีสดัส่วนการถือครองของนกัลงทนุรายย่อยในระดบัตํ)าแต่มีมลูค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตวัขึ 1นนําดชันีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ บรรยากาศการลงทนุกลบัทิศอย่างรวดเร็วหลงัจากที)หน่วยงานกํากบัดแูลกลบัมาพิจารณาการคํานวณดชันีตามสดัส่วนการ
กระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื)อขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี)ยวข้อง 
ในช่วงครึ)งหลงัของเดือนความกงัวลเกี)ยวกบัการผิดนดัชําระหนี 1ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเล็กน้อยในตลาด และ
มีปัจจัยลบเพิ)มเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ 1นอัตราดอกเบี 1ยเร็วกว่าที)คาดไว้  และความเป็นไปได้ที)อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ใน
ระดบัสงูยาวนานกว่าที)คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ราคาหุ้นของธนาคาร
ปรับตัวเพิ)มขึ 1นร้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯ ฟื1นตัวขึ 1นในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที)ระดบัร้อยละ 0.7 และปรับเพิ)มมมุมองต่อการเติบโตของ
ปี 2565 ขึ 1นเป็นร้อยละ 3.9 
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ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที)เริ)มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ 1ามนัดิบปรับตวัเพิ)มขึ 1นสู่ระดบัสงูที)สดุในรอบ 7 ปี เป็นแรงสนบัสนุนเพิ)มเติมต่อ
การปรับตวัเพิ)มขึ 1นของดชันีตลาดหุ้นไทยที)มีนํ 1าหนกัค่อนข้างสงูในหมวดพลงังาน ในช่วงปลายเดือนซึ)งเป็นช่วงเวลาที)มมุมองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ)มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื)อที)อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
อสงัหาฯ อย่างไรก็ตามยงัคงมีความท้าทายเนื)องจากอตัราการฉีดวคัซีนของประเทศยงัคงอยู่ที)ระดบัเพียงร้อยละ 42 ในขณะที)โครงการ 
Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากดั ด้วยการมีนกัท่องเที)ยวเพียงร้อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั 1งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที)ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ 1นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี 1จะมีออกมามากขึ 1นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที)ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ 1นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ 1นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ)มขึ 1นใน
หลายหมวดสินค้า 
ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกบัความรุนแรงของไวรัสสายพนัธุ์ 
Omicron และความเป็นไปได้ที)รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ)มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มีความ
รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั 1ง และในการประชุมครั 1งสุดท้ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ประกาศว่าจะปรับเพิ)มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื 1อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที)คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 

ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยกลบัมาปรับตวัอย่างผนัผวนทว่ามีระดับตํ)ากว่าเมื)อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศพัฒนา
แล้ว ในช่วงครึ)งเดือนแรกดัชนีปรับตัวเพิ)มขึ 1น ก่อนจะปรับตัวลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี)ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์
ภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลบัมาปรับตวัเพิ)มขึ 1น จากการที)พรรคพลงัประชารัฐซึ)งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ใน
การเลือกตั 1งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที)ชุมพรและสงขลา นอกจากนี 1เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 
20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี)ยวกบัเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที)เกิดขึ 1นทั 1งในและต่างประเทศ 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ)มขึ 1น ท่ามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสงูสดุในรอบ 7 เดือน ราคานํ 1ามนัดิบปรับตวัเพิ)มขึ 1นสงูกว่าระดบั 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรลเป็นครั 1งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี 1ยงัมีแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนภายในประเทศไทยรายงานผลประกอบการ
ไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื)อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที)นกัวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยมีแนวโน้มผันผวน จากความกังวลเรื)องสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และแนวทางกําหนดทิศทางอัตราดอกเบี 1ยนโยบายและการประกาศการลดวงเงินซื 1อพันธบัตรจากการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

สําหรับปัจจยัภายในประเทศ การระบาดของ Omicron ที)ลดลง และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ เช่น “ยิ)งใช้ยิ)งได้” “คนละครึ)ง” 
และ “เราเที)ยวด้วยกนั” จะยงัคงสนบัสนนุเศรษฐกิจและตลาดหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี)ยงเรื)องเงินเฟ้อที)เพิ)มสงูขึ 1นจากราคา
นํ 1ามนัและสินค้าโภคภณัฑ์ที)ปรับตวัเพิ)มขึ 1น 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที)จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที)ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั 1งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ)าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื)อว่าแนวทางการบริหารกองทนุตราสารทนุดงักล่าว 
 
บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที)ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที)เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีริด

รายละเอียดการลงทุน  ณ   28 กุมภาพนัธ์ 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 198,643,802.28 97.66

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การแพทย์ 5,683,260.00 2.79

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 7,973,425.00 3.92

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 6,799,372.00 3.34

             ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2,758,800.00 1.36

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 7,237,600.00 3.56

             ธนาคาร 17,840,025.00 8.77

             ธุรกิจการเกษตร 2,308,525.00 1.13

             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 2,925,000.00 1.44

             พลงังานและสาธารณูปโภค 28,574,138.25 14.05

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7,094,050.00 3.49

             พาณิชย์ 14,614,297.75 7.18

             วสัดุก่อสร้าง 2,469,600.00 1.21

             อาหารและเครืองดืม 7,577,770.00 3.73

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 12,208.00 0.01

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรัสตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 913,771.40 0.45

     พนัธบตัรรฐับาลและตวัเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี 1,016,194.69 0.50

             อายคุงเหลือ 1 - 3  ปี 21,172,937.86 10.41

             อายคุงเหลือมากกว่า 3  ปี 1,145,261.91 0.56

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี 1,112,759.20 0.55

             อายคุงเหลือ 1 - 3  ปี 19,131,637.65 9.41

     หุน้กู้

         TRIS

             Rate AA+ 517,459.94 0.25
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีริด

รายละเอียดการลงทุน  ณ   28 กุมภาพนัธ์ 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

             Rate AA 2,480,599.37 1.22

             Rate AA- 685,390.64 0.34

             Rate A+ 2,909,009.65 1.43

             Rate A 4,746,829.35 2.33

             Rate A- 5,003,753.36 2.46

             Rate BBB+ 2,530,604.00 1.24

         FITCH_TH-LONG

             Rate AA+ 2,053,789.96 1.01

             Rate AA 2,116,895.17 1.04

             Rate A- 2,049,237.08 1.01

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 113,349.63 0.06

         FITCH-LONG

             Rate BBB 14,931,114.80 7.34

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 145,135.62 0.07

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 4,669,974.54 2.30

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4,669,974.54 2.30

สัญญาซือขายล่วงหน้า 90,154.25 0.05

     สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 158,283.79 0.08

         FITCH-LONG

             Rate AA (68,129.54) (0.03)

อนืๆ 9,669.42 (0.01)

     ลูกหนี 729,499.41 0.36

     เจา้หนี (359,423.99) (0.19)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (360,406.00) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  203,413,600.49 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีริด

รายงานสรุปเงนิลงทุน  ณ   28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 43,578,791.31 21.42

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ค)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 25,093,568.52 12.34

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สัดส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทบีริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั  20  %
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดเีริด

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถอืของตราสารทุกตวัใน Port  ณ   28 กมุภาพนัธ์ 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  พนัธบตัร กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2565 1,000,000.00 1,016,194.69

 กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2566 9,700,000.00 10,057,123.16

 กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 กนัยายน 2567 4,300,000.00 4,299,148.81

 กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2567 6,700,000.00 6,816,665.89

 กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2569 1,100,000.00 1,145,261.91

 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    16 กนัยายน 2565 1,100,000.00 1,112,759.20

 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    23 มีนาคม 2566 2,300,000.00 2,317,678.67

 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    24 พฤษภาคม 2566 6,300,000.00 6,299,917.59

 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    28 กนัยายน 2566 5,000,000.00 5,009,935.75

 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    22 พฤศจิกายน 2566 5,500,000.00 5,504,105.64

2  หุน้กู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี  8 พฤศจิกายน 2567 AA+ 500,000.00 517,459.94

 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั  11 พฤษภาคม 2566 AA+ 2,000,000.00 2,053,789.96

 Dtac Trinet Co., Ltd.  5 กรกฎาคม 2567 AA 2,400,000.00 2,480,599.37

 บมจ.อีซี บาย  22 กรกฎาคม 2565 AA 2,100,000.00 2,116,895.17
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดเีริด

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถอืของตราสารทุกตวัใน Port  ณ   28 กมุภาพนัธ์ 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

 บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  9 กุมภาพนัธ์ 2567 AA- 700,000.00 685,390.64

 บมจ. ซีพี ออลล์  16 มิถุนายน 2567 A+ 500,000.00 502,654.00

 บมจ.บา้นปู  27 มกราคม 2568 A+ 1,400,000.00 1,398,016.70

 บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  26 เมษายน 2567 A+ 1,000,000.00 1,008,338.95

 ทรัสตเ์พอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  24 มิถุนายน 2567 A 900,000.00 902,997.25

 ทรัสตเ์พอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  16 ธนัวาคม 2567 A 1,200,000.00 1,204,476.34

 บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท์  8 พฤศจิกายน 2565 A 2,600,000.00 2,639,355.76

 บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์  18 กรกฎาคม 2567 A- 1,500,000.00 1,544,281.34

 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  29 กนัยายน 2565 A- 3,200,000.00 3,256,472.99

 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  1 เมษายน 2566 A- 200,000.00 202,999.03

 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์  15 พฤศจิกายน 2567 A- 2,000,000.00 2,049,237.08

 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล  2 พฤศจิกายน 2565 BBB+ 2,500,000.00 2,530,604.00

3  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมือทวงถาม AAA 145,077.20 145,135.62

 บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมือทวงถาม A 113,329.17 113,349.63
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 318,746.96 0.0004 22 มี.ค. 2565 831.15

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 2,071,469.70 (0.0228) 22 มี.ค. 2565 (46,376.78)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,019,700.00 (0.0059) 22 มี.ค. 2565 (12,047.14)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 413,287.50 (0.0028) 22 มี.ค. 2565 (5,660.83)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 428,779.00 (0.0024) 22 มี.ค. 2565 (4,875.94)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 170,008.80 0.0002 22 มี.ค. 2565 448.36

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 8,515,208.68 0.0776 22 มี.ค. 2565 157,835.43

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดีเริด

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

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

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

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

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

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

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

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

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

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

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

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

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

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

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   3,584.23 1.7120

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)     2/ 53.26 0.0255

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 336.02 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 61.20 0.0292

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 4,034.71             1.9272

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0251 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ  มีผลตั Uงแตว่นัที7 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี U หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ�ด

ตั ,งแต่วันที� 1 มีนาคม 2564 ถงึวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บมจ.หลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี/ Krungsri Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก/้ Tisco Securiites Co.,Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
อ่ืนๆ/ Other

24,166.34 5.14
95,110.07 20.21

รวม / Total 470,613.93 100.00

28,876.36 6.14
28,389.56 6.03
28,005.54 5.95

43,927.92 9.33
42,489.20 9.03
32,342.48 6.87

( บาท )   
57,120.66 12.14
46,050.90 9.79
44,134.90 9.38

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดเีร่ิด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มนีาคม 2564 ถงึวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2565

บริษทั จ านวนเงิน อตัราส่วน (%)
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UOB Kay Hian Pte Ltd
( ดอลลาร์สหรัฐ )

186.01 100.00
รวม / Total 186.01 100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดเีร่ิด / Krungsri Super Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มนีาคม 2564 ถงึวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2565

บริษทั จ านวนเงิน   อตัราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดีเริ�ด 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(22 มีนาคม 2562) 

KFSUPER 1.01% 4.09% 0.46% 4.75% N/A N/A N/A -3.54% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 1.26% 4.76% 2.33% 9.72% N/A N/A N/A 2.97% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 7.12% 7.30% 6.74% 6.89% N/A N/A N/A 10.55% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 5.35% 5.43% 5.12% 5.57% N/A N/A N/A 8.85% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ  
1.  ดชันีพนัธบตัรที@มีอายคุงที@ (ZRR) อายปุระมาณ 2 ปี สดัส่วน 20% 
2.  อตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี@ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี สดัสว่น 20% 
3.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 60% 

*เริ@มใช้ดชันีชี �วดัผลการดําเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตั �งแต่วนัที@ 31 ตลุาคม 2562 

**   ผลตอบแทนที@มีอายเุกินหนึ@งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 

40



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 2 2 10 - -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 8 1 1

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1 1 6 - 1

4 บมจ.ไทยออยล์ 1 1 5 - 1

5 บมจ.ธ.กรุงไทย 1 1 5 - 1

6 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 2 2 16 1 -

7 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 - 1

8 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 10 - 2

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

10 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 6 - 1

11 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 1 7 - 1

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2 2 10 - 2

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

14 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 1 1 16 3 -

15 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 5 - 1

16 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 8 1 -

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

18 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2 2 9 1 2

19 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 2 2 12 - 2

20 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 2 2 14 - -

21 บมจ.ธ.กสิกรไทย 2 2 9 - 2

22 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1 1 11 1 -

23 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป 1 1 10 1 -

24 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1

25 บมจ.ปตท 1 1 5 - 1

26 ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้

1 1 3 - 1

27 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 5 - 1

28 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 10 1 1

29 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 1 1 7 - 1

30 iShares Core MSCI World UCITS ETF 

USD (Acc)

1 1 10 - -

31 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 9 - -

32 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 1 1 5 - 1

33 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 2 2 8 - 2
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

34 บมจ. โอสถสภา 2 2 11 - -

35 บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 1 1 8 - 1

36 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 1 1 9 - 1

37 บมจ.บัตรกรุงไทย 1 1 6 - 1

38 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

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

40 บมจ.ช.การช่าง 1 1 6 - 1

41 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 7 1 1

42 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1 1 6 1 -

43 บมจ.ราช กรุ๊ป 2 2 8 - 2

44 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 

USD (Acc)

1 1 9 - -

45 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 12 - 1

46 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 1 2 - 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 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

2 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ธ.กรุงไทย

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเป็นระยะเวลา 6 ปี7 เดือน 

หากได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

6 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ นายกีรติ อัสสกุล

/ เห็นควร ไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า

9ปี เริ่มแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

6.1 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

1.นายปลิว  มังกรกนก

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

6.4  พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

4.รศ. ดร. อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์

/ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

6.5  พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

5.ศ.ดร.ปราณี  ทินกร

/ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ

16 บมจ.ธ.กรุงเทพ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

/ นายชุมพล ณ ลำเลียง  เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน 

โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 8 เดือน  หากดำรงตำแหน่งอีก 1 

45



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

         4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง

วาระจะทำให้เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

18 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ พลตรี นิธิ จึงเจริญ

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

เดือน) หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.ธ.กสิกรไทย
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            5.3 นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

/ เห็นควร ไม่อนุมัติแต่งตั้งนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ 

และประธานคณะกรรมการตรวจและกรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวรับตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2557 นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาทั้งสิ้น 6ปี 6เดือน 8วัน  

หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจะเป็นเหตุให้รวมระยะเวลาดำร

งตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9ปี

25 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

หรือคิดเป็นระยะเวลา 6 ปี 7 เดือน หาก 

ได้รับการรับเลือกให้ดำรงแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะคิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น

9 ปี 7 เดือน ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

26 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการอิสระ) 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 

และหากดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 

จะทำให้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 12 ปี 

ซึ่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.ปตท

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกร

รมการเพิ่ม

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9ปี 

9เดือน/ตั้งแต่เมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระจะเกิน 9 ปี 

หรือ 3วาระ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

36 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.บัตรกรุงไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

38 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

39 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

41 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2564

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและธ

รรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

42 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 

2564

/ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ข

อเสนอเพิ่ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากในช่วง 33% ถึง 50% 

ซึ่งมากกว่าผลประกอบการบริษัทและขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้น  

และค่าเบี้ยประชุมจะเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับที่มากกว่าเบื้ยประชุมกรรมการชุดย่อ

ยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 

ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีขนาดธุรกิจโดยรวมที่ใหญ่กว่า  

อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

นอกจากนี้ บริษัทขอเปลี่ยนวิธีการคำนวณโบนัสเป็นจ่ายโบนัส 7.5 

แสนบาท และ 5 แสนบาท ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ตามลำดับ  

จากเดิมที่พิจารณาจ่ายไม่เกิน 0.3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 

ซึ่งพิจารณาได้ว่ารูปแบบเดิมเป็นแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกั

บความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นมากกว่า 

ทั้งนี้ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่มมีรายละเอียด ดังนี้

ปธ.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบขอเพิ่ม 33%
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

ปธ.กรรมการสรรหาฯ และกรรมการสรรหาขอเพิ่ม 50%

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขอเพิ่ม 50%

43 บมจ.ราช กรุ๊ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

44 บมจ.ราช กรุ๊ป

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

45 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

46 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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 ข้อมูลอื	นๆ ที	ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที	เกี	ยวข้องที	มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที	ผ่านมา (วันที	 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที	 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ�ด 1. บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื	องจากการที	กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ	ด ใช้บริการบุคคลอื	นๆ (soft commission)

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

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีQคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตีQ  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

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

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

(3) รายชื	อผู้จัดการกองทุน ณ วันที	 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตราสารทุน ตราสารหนีA 
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 1. นางสาวพรทิพา หนึ�งนํQาใจ 
2. นายสาธิต บวัชู 2. นายธีรภาพ จิรศกัยกุล 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั
4. นายปีติ ประติพทัธิX พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที	 28 กุมภาพันธ์ 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที	ผ่านมา เท่ากับ 130.26%
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