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 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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 ค่านายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์
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 ผลการดําเนินงาน
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 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื/องจากการใช้ บริการบุคคลอื/นๆ
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
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2

สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาว
SET50 LTF (KF-LTF50) ตั 2งแต่วนั ที4 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที4 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 2
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาว SET50 LTF มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที4 31 มีนาคม 2565 ซึง4 แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี 2
- KFLTF50 จํานวน 4,872.98 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 36.4264 บาท
- KFLTF50-A จํานวน 7.18 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 36.4267 บาท
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFLTF50 เพิ4มขึ 2นร้ อยละ 6.20 ใกล้ เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ที4เพิ4มขึ 2นร้ อยละ 6.82
- KFLTF50-A เพิ4มขึ 2นร้ อยละ 6.20 ใกล้ เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ที4เพิ4มขึ 2นร้ อยละ 6.82
ภาวะการลงทุนในช่วงที4ผ่านมา
ในรอบครึ4งปี ที4ผ่านมา ดัชนี SET50 ปรับตัวอยู่ในช่วง 931.04 – 1,041.37 จุด ก่อนปิ ดที4 1019.67 จุด ณ วันที4 31 มีนาคม 2565
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที4เริ4 มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิ ดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ 2ามันดิบปรับตัวเพิ4มขึ 2นสู่ระดับสูงที4สดุ ในรอบ 7 ปี เป็ นแรงสนับสนุนเพิ4มเติมต่อ
การปรับตัวเพิ4มขึ 2นของดัชนีตลาดหุ้นไทยที4มีนํ 2าหนักค่อนข้ างสูงในหมวดพลังงาน ในช่วงปลายเดือนซึง4 เป็ นช่วงเวลาที4มมุ มองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ4 มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื4อที4อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่า
อสังหาฯ อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้ าทายเนื4องจากอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศยังคงอยู่ที4ระดับเพียงร้ อยละ 42 ในขณะที4โครงการ
Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากัด ด้ วยการมีนกั ท่องเที4ยวเพียงร้ อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ ตลาดหุ้นจะปรับตัวได้ ดีเกือบตลอดทังเดื
2 อน แต่ผลกระทบจากการค้ นพบ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ หรื อ
Omicron ทําให้ นกั ลงทุนเทขายหุ้นที4ได้ ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองออกมาในช่วงสิ 2นเดือน คาดว่าข้ อมูลเชิงลึกในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี 2จะมีออกมามากขึ 2นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้ อมูลทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที4ออกมา มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ 2นจากเดือนก่อนหน้ า โดยการบริ โภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึน2 จากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ4มขึ 2นใน
หลายหมวดสินค้ า
ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้ นเดือนเป็ นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี4ยวกับความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์
Omicron และความเป็ นไปได้ ที4รัฐบาลจะใช้ นโยบายปิ ดเมือง ต่อมาเริ4 มมีรายงานแสดงถึงหลักฐานว่าไวรัสสายพันธุ์ Omicron มีความ
รุ นแรงน้ อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้ นักลงทุนกลับเข้ ามาลงทุนอีกครัง2 และในการประชุมครัง2 สุดท้ ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ประกาศว่าจะปรับเพิ4มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้ าซื 2อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที4คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวอย่างผันผวนทว่ามีระดับตํ4ากว่าเมื4อเปรี ยบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศพัฒนา
แล้ ว ในช่ ว งครึ4 ง เดื อ นแรกดัช นี ป รั บ ตัว เพิ4 ม ขึ น2 ก่ อ นจะปรั บ ตัว ลงตามแรงเทขายสิ น ทรั พ ย์ เ สี4 ย งในตลาดโลก สํ า หรั บ สถานการณ์
ภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมาปรับตัวเพิ4มขึ 2น จากการที4พรรคพลังประชารัฐซึ4งเป็ นพรรคผู้นํารัฐบาลพ่ายแพ้ ใน
การเลือกตั 2งซ่อมในกรุ งเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที4ชุมพรและสงขลา นอกจากนีเ2 ลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนัส พรหมเผ่า และส.ส.อีก
20 คน ถูกขับออกจากพรรคสร้ างความกังวลเกี4ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที4เกิดขึ 2นทังในและต่
2
างประเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ4มขึ 2น ท่ามกลางความผันผวนจากความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ 2ามันดิบปรับตัวเพิ4มขึ 2นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์ สหรัฐฯ /บาร์ เรลเป็ นครัง2 แรกในรอบ 7 ปี
นอกจากนีย2 ังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจดทะเบียนภายในประเทศไทยรายงานผลประกอบการ
ไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื4อง โดยกว่าร้ อยละ 40 รายงานผลกําไรสุทธิดีกว่าที4นกั วิเคราะห์ได้ คาดการณ์ไว้
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ4มขึ 2น โดยครึ4งเดือนแรกดัชนี SET ปรับตัวลงเนื4องจากมาตรการควํ4าบาตรของชาติ
ตะวันตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึง4 ส่งผลทําให้ เกิดการปิ ดเมืองขึ 2นในเมืองเสินเจิ 2นซึง4 เป็ น
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เมืองอุตสาหกรรมสําคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื4อมัน4 นักลงทุน แม้ จะมีปัจจับลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิ ดบวกในช่วง
ปลายเดือนจากเงินทุนไหลเข้ าของนักลงทุนต่างชาติเป็ นหลัก
แนวโน้ มการลงทุน
บริษัทฯ มีมมุ มองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยยังคงได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก ทังเรื
2 4 องสถานการณ์
ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน และแนวทางกําหนดทิศทางอัตราดอกเบี 2ยนโยบายและการประกาศการลดวงเงินซื 2อพันธบัตรจาก
การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ
สําหรับปั จจัยภายในประเทศ แม้ ว่าการระบาดของ Omicron ยังคงมีแนวโน้ มที4สงู ขึ 2น แต่มาตรการของภาครัฐมีแนวโน้ มที4ผ่อนคลายลง
หลังจากนี 2 จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเท่ากับช่วงก่อนหน้ า และการเริ4 มยกเลิกมาตรการการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้ า
ประเทศจะทําให้ นกั ท่องเที4ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามามากขึ 2น
แนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็ นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที4จะลงทุนรายตัว จากข้ อมูลที4ได้ รับจากการพบปะกับผู้บริ หาร
บริ ษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริ ษัทจดทะเบียนฯ ทังในเชิ
2
งคุณภาพ และเชิงปริ มาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ4าเสมอ โดยบริ ษัทฯ เชื4อว่าแนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็ นสิ4งที4ส่งเสริ มให้ กองทุนสามารถ
สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที4ดีในระยะกลาง และระยะยาว
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที4ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที4เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาว SET50 LTF

ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาว SET50 LTF
อันมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ตังและจัดการกองทุน ได้ปฏิบตั ิหน้าทีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดังกล่าว สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565 แล้วนัน
ธนาคารฯ ได้จดั ทํารายงานฉบับนีขึนบนพืนฐานของแหล่งข้อมูลทีได้รับ ณ วันทีในจดหมายนีโดยเชือว่าเชือถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายทีเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อการละเลยทีเกิดขึนอันเกียวข้องกับ
รายงานฉบับนี
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าทีในการจัดการโดยถูกต้องตามทีควร
ตามวัตถุ ป ระสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ในโครงการจัดการทีได้รับอนุ มัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(Thierry Tassenoey คุณเจิดจันทร์ สุ นนั ทพงศ์ศกั ดิ)

Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

เมษายน
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาว SET50 LTF
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,353,138,636.78 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากเงินปั นผล
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี;ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื;น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที;ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที;ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ
ชนิดหุน้ ระยะยาว
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที;ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ0นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที;ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ0นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

4,840,913,631.54
2,615,174.33
18,499.46
44,103,528.54
4,887,650,833.87

4,426,241.53
258.98
2,988,764.54
2,774.93
76,265.04
7,494,305.02
4,880,156,528.85

1,339,728,596.95
1,248,062,859.05
2,292,365,072.85
4,880,156,528.85

4,872,977,639.59
133,775,782.3492
36.4264
7,178,889.26
197,077.3457
36.4267
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาว SET50 LTF
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันทีA 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

38,836.70
49,091,509.34
49,130,346.04
12,913,768.82
606,947.05
4,035,552.76
151,687.96
17,707,956.59
31,422,389.45

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีAเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีAยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีAเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน

(84,923,444.01)
344,753,670.76
259,830,226.75

หัก ภาษีเงินได้
การเพิAมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(5,263.77)
291,247,352.43

การเพิAมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี
ชนิดหุน้ ระยะยาว
ชนิดสะสมมูลค่า
รวม

290,831,593.00
415,759.43
291,247,352.43
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาว SET50 LTF
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หุ ้นจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดอาหารและเครื< องดื<ม
บมจ.คาราบาวกรุ๊ ป
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน< แนล
บมจ. โอสถสภา
บมจ.ไทยยูเนี<ยน กรุ๊ ป
กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บมจ.ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
กลุ่มธุรกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.บัตรกรุ งไทย
บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ.ศรี สวัสดิ\ คอร์ปอเรชัน<
บมจ.เงินติดล้อ

อัตรา
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี'ย วันครบอายุ
สาร
/ จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)

0.100000 เมื<อทวง
228,373.16
0.250000 เมื<อทวง 23,565,764.36

CBG
CPF
MINT
OSP
TU

379,700.00
3,340,620.00
2,166,757.00
1,045,100.00
1,706,180.00

STGT

1,033,800.00

BBL
KBANK
KTB
SCB
TISCO
TTB

228,373.16
23,565,764.36

0.49
0.00
0.49

41,007,600.00
80,508,942.00
72,586,359.50
39,191,250.00
32,246,802.00

5.49
0.85
1.66
1.50
0.81
0.67

26,103,450.00

0.54
0.54

783,700.00 107,366,900.00
963,100.00 155,540,650.00
5,474,525.00 75,548,445.00
1,355,000.00 154,470,000.00
261,900.00 26,320,950.00
39,293,226.00 51,867,058.32

KTC
MTC
SAWAD
TIDLOR

1,009,000.00
822,200.00
542,600.00
904,800.00
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ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

62,053,500.00
43,165,500.00
30,928,200.00
34,834,800.00

11.79
2.22
3.21
1.56
3.19
0.54
1.07
3.53
1.28
0.89
0.64
0.72

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาว SET50 LTF
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
หมวดบรรจุภณั ฑ์
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ'ง
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้านปู
บมจ.บี.กริ ม เพาเวอร์
บมจ.พลังงานบริ สุทธิ\
บมจ.ผลิตไฟฟ้า
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี<
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ.ปตท. นํ'ามันและการค้าปลีก
บมจ.ปตท
บมจ.ปตท.สํารวจ และผลิตปิ โตรเลียม
บมจ.ราช กรุ๊ ป
บมจ.ไทยออยล์

อัตรา
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี'ย วันครบอายุ
สาร
/ จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)

SCGP

1,624,600.00

98,288,300.00

IVL
PTTGC

2,274,400.00 105,759,600.00
1,855,022.00 94,142,366.50

SCC

464,700.00 177,980,100.00

AWC
CPN
LH

13,289,900.00 67,778,490.00
1,807,700.00 106,654,300.00
4,122,000.00 39,159,000.00

BANPU
BGRIM
EA
EGCO
GPSC
GULF
IRPC
OR
PTT
PTTEP
RATCH
TOP

2,675,600.00
1,046,300.00
1,478,000.00
219,500.00
1,144,978.00
4,648,000.00
7,940,500.00
4,648,200.00
11,333,100.00
1,575,195.00
519,800.00
820,800.00
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29,431,600.00
36,882,075.00
144,844,000.00
37,315,000.00
82,724,660.50
238,210,000.00
28,268,180.00
116,205,000.00
436,324,350.00
226,828,080.00
22,871,200.00
42,476,400.00

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
2.03
2.03
4.12
2.18
1.94
3.68
3.68
4.41
1.40
2.20
0.81
29.79
0.61
0.76
2.99
0.77
1.71
4.92
0.58
2.40
9.01
4.69
0.47
0.88

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาว SET50 LTF
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
กลุ่มบริ การ
หมวดพาณิ ชย์
บมจ.คอมเซเว่น
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน<
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
หมวดการแพทย์
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ
บมจ.โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ'งส์
กลุ่มเทคโนโลยี
หมวดชิ'นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื< อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
บมจ.โทเทิ<ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชัน<
บมจ.อินทัช โฮลดิ'งส์
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน<

อัตรา
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี'ย วันครบอายุ
สาร
/ จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)

COM7
CPALL
CRC
GLOBAL
HMPRO

865,800.00 37,229,400.00
3,517,200.00 228,618,000.00
2,414,700.00 95,984,325.00
1,789,303.00 40,796,108.40
4,982,062.00 79,214,785.80

BDMS
BH

6,036,900.00 150,922,500.00
289,300.00 45,275,450.00

AOT
BEM
BTS

5,721,400.00 379,042,750.00
5,839,400.00 50,802,780.00
5,032,172.00 46,295,982.40

KCE

456,100.00

ADVANC
DTAC
INTUCH
TRUE

29,874,550.00

1,119,100.00 260,750,300.00
913,800.00 45,004,650.00
1,209,200.00 94,015,300.00
13,089,224.00 67,409,503.60
4,840,913,631.54
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ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
9.95
0.77
4.72
1.98
0.84
1.64
4.06
3.12
0.94
9.84
7.83
1.05
0.96
0.62
0.62
9.65
5.39
0.93
1.94
1.39
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ น้ สามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การแพทย์
ขนส่ งและโลจิสติกส์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ธนาคาร
บรรจุภณั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิ ชย์
วัสดุก่อสร้าง
อาหารและเครื องดืม
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
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% NAV

4,843,547,305.33

99.23

196,197,950.00
476,141,512.40
26,103,450.00
170,982,000.00
29,874,550.00
467,179,753.60
571,114,003.32
98,288,300.00
199,901,966.50
1,442,380,545.50
213,591,790.00
481,842,619.20
177,980,100.00
265,540,953.50

4.02
9.76
0.53
3.50
0.61
9.57
11.70
2.01
4.10
29.56
4.38
9.87
3.65
5.44

228,434.22

0.00

2,616,552.10

0.05

23,582,824.99

0.48

กองทุนเปิ ดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

36,609,223.52
44,103,528.54
(4,505,540.48)
(2,988,764.54)

0.77
0.90
(0.07)
(0.06)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

4,880,156,528.85

100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

13

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีห้ ุนระยะยาว SET50 LTF
ตัง* แต่ วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ สุทธิ (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

12,913.77

0.5350

606.95

0.0251

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

4,035.55

0.1672

17,556.27

0.7273

ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Tอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลักทรัพย์
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ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาว SET50 LTF / Krungsri LTF SET50
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริ ษทั
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง จำกัด/ Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.
รวม / Total
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จานวนเงิน อัตราส่ วน (%)
( บาท )
199,991.89
46.62
169,388.02
39.48
59,622.10
13.90
429,002.01
100.00

ผลการดําเนิน งานของกองทุน เปิ ดกรุ งศรีห นุ้ ระยะยาว SET50 LTF
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สิน! สุด ณ วัน ที$ 31 มีน าคม 2565

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

ย้อ นหลัง
3 ปี

KFLTF50

3.68%

3.68%

6.20%

6.76%

-0.39%

2.47%

4.26%

7.72%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

3.88%

3.88%

6.82%

7.90%

0.55%

3.44%

5.12%

8.62%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

12.02%

12.02%

11.81%

12.53%

22.04%

18.40%

17.44%

21.21%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

12.10%

12.10%

11.85%

12.60%

22.24%

18.57%

17.63%

21.53%

% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สิน! สุด ณ วัน ที$ 31 มีน าคม 2565

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริ$ม
โครงการ
(17 พฤศจิก ายน 2547)

Year to
Date

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริ$ม
โครงการ
(1 ตุล าคม 2563)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

ย้อ นหลัง
3 ปี

KFLTF50-A

3.68%

3.68%

6.20%

6.77%

N/A

N/A

N/A

20.30%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

3.88%

3.88%

6.82%

7.90%

N/A

N/A

N/A

22.40%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

12.02%

12.02%

11.81%

12.53%

N/A

N/A

N/A

16.66%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

12.10%

12.10%

11.85%

12.60%

N/A

N/A

N/A

16.65%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
** ผลตอบแทนที@มีอายุเกินหนึ@งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาว SET50 LTF

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
2. บริ ษทั เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนเปิ ดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF ใช้ บริการบุคคลอืนๆ (soft commission)
บริ ษทั ทีให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทีได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
3. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
4. บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
5. บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
6. บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
7. บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
8. บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
9. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
10. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
11. บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
12. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิตW ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
13. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
14. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
15. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
16. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิตW ี จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
17. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
18. บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
19. บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
20. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
21. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือประโยชน์ของกองทุน
(3) รายชื อผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ\พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(5) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 4.88%
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