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สารบริ ษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ จัด การกองทุ น กรุ ง ศรี จํา กัด (บริ ษั ทฯ) ขอนํา ส่งรายงานสํา หรับ รอบระยะเวลา 6 เดื อน ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี
หุ้นระยะยาวอิควิตี LTF (KF-LTFEQ) ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิตี LTF มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี
- KFLTFEQ จํานวน 2,628.39 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 25.8738 บาท
- KFLTFEQ-A จํานวน 8.9 แสนบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 26.1219 บาท (เริมเปิ ดให้ บริการซือขายหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2563)
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้ แก่
- KFLTFEQ เพิมขึนร้ อยละ 2.85 น้ อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ทีเพิมขึนร้ อยละ 5.56
- KFLTFEQ-A เพิมขึนร้ อยละ 2.99 น้ อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ทีเพิมขึนร้ อยละ 5.56
(เริ มเปิ ดให้ บริการซือขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2563)
ภาวะการลงทุนในช่วงทีผ่านมา
ในรอบครึ งปี ทีผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรั บตัวอยู่ในช่วง 1,512.28 – 1,660.85 จุด ก่อนปิ ดที 1,657.62 จุด ณ
วันที 30 ธันวาคม 2564
ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนได้ รับแรงกดดันจากการปรับตัวเพิมขึนของจํานวนผู้ติดเชือไวรัส Covid-19 ในประเทศ
จากจํานวน 5.5 พันคนต่อวันในช่วงต้ นเดือนไปเป็ น 1.7 หมืนคนต่อวันในช่วงสินเดือน แม้ ว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมหลาย
ประการรวมไปถึงการประกาศเคอร์ ฟิวในระหว่างเดือน ราคานํามันดิบในตลาดโลกปรั บตัวอย่างผันผวนเนืองจากกลุ่มประเทศผู้ผลิต
นํามัน (OPEC+) อยู่ระหว่ างการเจรจาปรั บกํา ลังการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับ แรงเทขายอย่ างรุ นแรงในหุ้นหมวดเทคโนโลยีและ
โรงเรียนกวดวิชา จากการเข้ าตรวจสอบและการเปลียนแปลงด้ านนโยบายจากภาครัฐ
ในเดือนสิงหาคม 2564 จํานวนผู้ติดเชือ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริ มทรงตัว คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตรา
ดอกเบียนโยบายทีร้ อยละ 0.5 สถานการณ์ทางการเมืองภายประเทศยําแย่ลง จากแรงส่งของกระแสของการประท้ วงทีเพิมขึน และมีการ
ใช้ ความรุ นแรงมากขึน บริ ษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดําเนินงานประจําไตรมาส 2/64 ทีแข็งแกร่ งกว่าทีตลาดฯ คาดไว้ รั ฐบาลไทย
อนุมตั ิการจัดซือวัคซีนฯ จาก Pfizer อีกจํานวน 20 ล้ านโดสเพือเร่งอัตราการฉีดวัคซีนฯสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดพี ไี ตรมาส 2/64 ในระดับร้ อยละ 7.5 ในขณะที ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี 2564 จากระดับร้ อยละ 1.8 เป็ นร้ อยละ 0.7
ในเดือนกันยายน 2564 หุ้นทีมีสดั ส่วนการถือครองของนักลงทุนรายย่อยในระดับตําแต่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตัวขึนนําดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ บรรยากาศการลงทุนกลับทิศอย่างรวดเร็วหลังจากทีหน่วยงานกํากับดูแลกลับมาพิจารณาการคํานวณดัชนีตามสัดส่วนการ
กระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิ ดรับฟั งความเห็นสาธารณะเพือขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกียวข้ อง
ในช่วงครึงหลังของเดือนความกังวลเกียวกับการผิดนัดชําระหนีของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้ เกิดแรงเทขายเล็กน้ อยในตลาด และ
มีปั จจัย ลบเพิมเติ มจากความเป็ นไปได้ ของการปรั บขึ นอัตราดอกเบี ยเร็ วกว่า ทีคาดไว้ และความเป็ นไปได้ ทีอัตราเงิน เฟ้อจะอยู่ใน
ระดับสูงยาวนานกว่าทีคาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ ราคาหุ้นของธนาคาร
ปรั บ ตัว เพิ มขึ นร้ อยละ 20 ภายในวัน เดี ย ว เป็ นปั จ จัย สนั บสนุ น ให้ ดัช นี ฯ ฟื นตั ว ขึ นในด้ า นปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ การประชุม ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ทีระดับร้ อยละ 0.7 และปรับเพิมมุมมองต่อการเติบโตของ
ปี 2565 ขึนเป็ นร้ อยละ 3.9
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศทีเริ มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึ งการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิ ดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํามันดิบปรับตัวเพิมขึนสู่ระดับสูงทีสุดในรอบ 7 ปี เป็ นแรงสนับสนุนเพิมเติมต่อ
การปรับตัวเพิมขึนของดัชนีตลาดหุ้นไทยทีมีนาหนั
ํ กค่อนข้ างสูงในหมวดพลังงาน ในช่วงปลายเดือนซึงเป็ นช่วงเวลาทีมุมมองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่ อนปรนมาตรการควบคุมสิ น เชือทีอยู่อาศัย (LTV ratio) เป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่า
อสังหาฯ อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้ าทายเนืองจากอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศยังคงอยู่ทีระดับเพียงร้ อยละ 42 ในขณะทีโครงการ
Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากัด ด้ วยการมีนกั ท่องเทียวเพียงร้ อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ ระบาด
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ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ ตลาดหุ้นจะปรับตัวได้ ดีเกือบตลอดทังเดือน แต่ผลกระทบจากการค้ นพบ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ หรื อ
Omicron ทําให้ นกั ลงทุนเทขายหุ้นทีได้ ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองออกมาในช่วงสินเดือน คาดว่าข้ อมูลเชิงลึกในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นีจะมีออกมามากขึนในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้ อมูลทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมทีออกมา มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึนจากเดือนก่อนหน้ า โดยการบริ โภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึนจากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครั ฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรั บเพิมขึนใน
หลายหมวดสินค้ า
ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้ นเดือนเป็ นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกียวกับความรุ นแรงของไวรัสสายพันธุ์
Omicron และความเป็ นไปได้ ทรัี ฐบาลจะใช้ นโยบายปิ ดเมือง ต่อมาเริ มมีรายงานแสดงถึงหลักฐานว่าไวรัสสายพันธุ์ Omicron มีความ
รุ นแรงน้ อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้ นักลงทุนกลับเข้ ามาลงทุนอีกครั ง และในการประชุมครั งสุดท้ ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ประกาศว่าจะปรับเพิมความรวดเร็ วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้ าซือสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็ วกว่าทีคาด
ไว้ 2 – 3 เดือน
แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษัทฯ มีมุมมองว่ า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยมีแนวโน้ มทรงตัวหลังจากตลาดรั บข่าวการระบาดของ Omicron
ไปแล้ วพอสมควรแม้ จํานวนผู้ติดเชือจะยังไม่ถึงจุดสูงสุด อีกทังยังมีโอกาสทีภาครัฐจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมาเพิมเติม
อย่างไรก็ตามความเสียงหลักยังคงเป็ นการแพร่ ระบาด Omicron ทีรุนแรงกว่าคาด และเงินเฟ้ อทีเร่งตัวสูงขึนทังในและต่างประเทศ
แนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็ นการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีจะลงทุนรายตัว จากข้ อมูลทีได้ รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริ ษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริ ษัทจดทะเบียนฯ ทังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมําเสมอ โดยบริ ษัทฯ เชือว่าแนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็ นสิงทีส่งเสริ มให้ กองทุนสามารถ
สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีดีในระยะกลาง และระยะยาว
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทังนี บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนทีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาวอิควิต0 ี LTF
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2564
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,453,329,715.44 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายเงินลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
จากการซื0อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื?น
หนี0สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที?ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที?ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที?จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)
ชนิดหุน้ ระยะยาว
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที?ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ0นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที?ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ0นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
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2,635,874,097.88
8,169,964.56
200,206.99
23,905,468.55
2,668,149,737.98

3,560,704.67
29,997,359.68
5,108,509.42
30,031.05
162,681.94
38,859,286.76
2,629,290,451.22

1,016,194,132.45
12,772,024.13
1,600,324,294.64
2,629,290,451.22
25.8739
101,619,413.2452
2,628,394,599.13
101,585,118.2202
25.8738
895,852.09
34,295.0250
26.1219

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาวอิควิตี LTF
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที, 31 ธันวาคม 2564
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื,น
รายได้ทงสิ
ั น
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทังสิ น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที,เกิดขึนทังสิ น
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที,ยงั ไม่เกิดขึนทังสิ น
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ที,เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ,มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ,มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

การเพิ,มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี
ชนิดหุน้ ระยะยาว
ชนิดสะสมมูลค่า
รวม

7

208,685.38
28,367,733.00
122,532.09
28,698,950.47
28,023,244.78
329,273.12
2,189,315.90
2,556,248.83
33,098,082.63
(4,399,132.16)
5,511,990.97
72,090,639.27
77,602,630.24
73,203,498.08
(31,302.81)
73,172,195.27
73,147,809.54
24,385.73
73,172,195.27

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาวอิควิต- ี LTF
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

จํานวนหุน้

(บาท)

มูลค่า

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หุน้ จดทะเบียน
หุน้ สามัญ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจการเกษตร
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
หมวดอาหารและเครื= องดื=ม
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน= แนล
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
กลุ่มธุรกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ทุนธนชาต
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์
บมจ.เงินติดล้อ
หมวดประกันชีวติ และประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวติ
กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป
หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้าง
บมจ.ช.การช่าง

เงินลงทุน

0.100000 เมื=อทวงถาม
529,432.41
0.250000 เมื=อทวงถาม 64,807,633.63

529,432.41
64,807,633.63

STA

1,669,900.00

51,766,900.00

M
MINT
RBF

801,600.00
1,025,400.00
2,425,900.00

41,683,200.00
29,480,250.00
54,582,750.00

2.48
0.02
2.46

1.96
1.96
4.77
1.58
1.12
2.07

BBL
KBANK
SCB
TCAP

738,600.00
450,400.00
803,800.00
2,232,400.00

89,739,900.00
63,956,800.00
102,082,600.00
84,273,100.00

BAM
TIDLOR

3,442,100.00
1,007,700.00

74,349,360.00
36,781,050.00

BLA

2,007,100.00

74,764,475.00

12.90
3.40
2.43
3.87
3.20
4.22
2.82
1.40
2.84
2.84

38,081,680.00

1.44
1.44

UTP

2,092,400.00

EPG

2,980,400.00

33,380,480.00

CK

3,867,900.00

88,574,910.00
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1.27
1.27
3.36
3.36

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาวอิควิต- ี LTF
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

จํานวนหุน้

(บาท)

มูลค่า

(%)
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน=
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บริ การเชื-อเพลิงการบินกรุ งเทพฯ
บมจ.บ้านปู
บมจ.บี.กริ ม เพาเวอร์
บมจ. พลังงานบริ สุทธิc
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี=
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.ปตท. นํ-ามันและการค้าปลีก
บมจ.ปตท.
บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ.ไทยออยล์
กลุ่มบริ การ
หมวดพาณิชย์
บมจ.คอมเซเว่น
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน=
บมจ.สยามแม็คโคร
หมวดการแพทย์
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ
หมวดสื= อและสิ= งพิมพ์
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ. วีจีไอ
หมวดขนส่ งและโลจิสติกส์
บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน=
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

AWC
CPN

BAFS
BANPU
BGRIM
EA
GPSC
GULF
OR
PTT
PTTEP
TOP

5,017,600.00
1,434,400.00

เงินลงทุน
3.95
23,281,664.00
0.88
81,043,600.00
3.07

1,965,200.00
5,758,566.00
552,000.00
1,158,600.00
775,500.00
2,134,000.00
511,400.00
4,795,100.00
433,800.00
215,500.00

25.37
1.90
2.32
0.85
4.22
2.61
3.70
0.52
6.91
1.94
0.40

50,112,600.00
61,040,799.60
22,356,000.00
111,225,600.00
68,825,625.00
97,630,500.00
13,807,800.00
182,213,800.00
51,188,400.00
10,667,250.00

COM7
CPALL
CRC
MAKRO

817,000.00
2,598,800.00
1,013,200.00
1,558,593.00

66,789,750.00
153,329,200.00
32,422,400.00
65,460,906.00

BDMS

3,535,900.00

81,325,700.00

ONEE
VGI

999,000.00
6,844,100.00

10,789,200.00
45,171,060.00

AAV
AOT
BEM

11,570,124.00
2,102,000.00
6,272,000.00

29,388,114.96
128,222,000.00
52,998,400.00

9

12.06
2.53
5.82
1.23
2.48
3.09
3.09
2.12
0.41
1.71
7.98
1.11
4.86
2.01

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาวอิควิต- ี LTF
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

จํานวนหุน้

(บาท)

มูลค่า

(%)
กลุ่มเทคโนโลยี
หมวดชิ-นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
บมจ.อินทัช โฮลดิ-งส์
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน=
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้านปู
บมจ.บ้านปู

เงินลงทุน

DELTA
KCE

39,000.00
793,900.00

16,068,000.00
69,863,200.00

ADVANC
INTUCH
TRUE

482,100.00
485,700.00
4,980,800.00

110,883,000.00
38,977,425.00
23,808,224.00

3.26
0.61
2.65
6.59
4.21
1.48
0.90

6,831,826.32
1,317,531.96
2,635,874,097.88

0.31
0.26
0.05
100.00

BANPU-W4
BANPU-W5
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6 ก.ย. 2565
6 ก.ย. 2566

1,511,466.00
430,566.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี LTF
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ น้ สามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
การแพทย์
ขนส่ งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ธนาคาร
ธุ รกิจการเกษตร
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ประกันชีวติ และประกันภัย
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิ ชย์
วัสดุก่อสร้าง
สื อและสิ งพิมพ์
อาหารและเครื องดืม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
เงินฝากธนาคาร
TRIS

11

% NAV

2,644,244,269.43

100.57

38,081,680.00
81,325,700.00
210,608,514.96
111,130,410.00
85,931,200.00
173,668,649.00
340,052,400.00
51,766,900.00
88,574,910.00
74,764,475.00
669,068,374.60
104,325,264.00
318,002,256.00
33,380,480.00
55,960,260.00
125,746,200.00

1.45
3.09
8.01
4.23
3.27
6.61
12.93
1.97
3.37
2.84
25.45
3.97
12.09
1.27
2.13
4.78

8,149,358.28

0.31

กองทุนเปิ ดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี LTF
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด

Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA

% NAV

529,442.56

0.02

8,170,061.22

0.31

อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

65,007,733.81
(14,953,818.21)
23,905,468.55
(33,750,777.34)
(5,108,509.42)

2.47
(0.57)
0.91
(1.29)
(0.19)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

2,629,290,451.22

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
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีห้ ุนระยะยาวอิควิตี LTF
ตัง* แต่ วันที 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

หน่ วย: พันบาท

ทรัพย์ สินสุทธิ (ต่ อปี ) 1/

28,023.24

2.1400

329.27

0.0251

2,189.32

0.1672

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที6ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

ค่าใช้ จ่ายอื6น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

30,541.83

2.3323

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที6เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื6นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Sอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Sนจากการซื Sอขายหลักทรัพย์
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ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิตี้ LTF / Krungsri LTF Equity
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น/ Capital Nomura Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ซิ ต้ ี คอร์ ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี / Krungsri Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ กสิ กรไทย/ Kasikorn Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
บจ.หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย)/ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.
อื่นๆ/ Other
รวม / Total
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จานวนเงิน อัตราส่ วน (%)
( บาท )
446,916.44
9.32
439,690.75
9.17
427,327.04
8.91
400,817.66
8.36
393,852.61
8.21
325,997.73
6.80
310,525.58
6.47
294,256.21
6.14
286,739.23
5.98
280,362.62
5.85
1,189,552.27
24.80
4,796,038.14
100.00

ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีหนุ้ ระยะยาวอิควิตี้ LTF
% ตามช่วงเวลา
ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

% ต่อปี
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(12 กรกฎาคม 2549)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

KFLTFEQ

17.06%

2.38%

2.85%

17.06%

-2.58%

-1.18%

4.18%

6.33%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

17.67%

3.41%

5.56%

17.67%

5.14%

4.62%

8.31%

9.80%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

11.14%

12.10%

11.16%

11.14%

18.49%

16.22%

16.53%

19.91%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

12.05%

10.32%

11.06%

12.05%

19.38%

16.19%

15.72%

19.51%

% ตามช่วงเวลา
ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

% ต่อปี
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(1 ตุลาคม 2563)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

KFLTFEQ-A

17.64%

2.39%

2.99%

17.64%

N/A

N/A

N/A

22.68%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

17.67%

3.41%

5.56%

17.67%

N/A

N/A

N/A

29.49%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

11.14%

12.10%

11.15%

11.14%

N/A

N/A

N/A

13.12%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

12.05%

10.32%

11.06%

12.05%

N/A

N/A

N/A

14.89%

หมายเหตุ : *

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุ้นระยะยาวอิควิต้ ี LTF

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ LTF ใช้ บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)
บริ ษทั ที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือ่ ประโยชน์ของกองทุน
(3) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(5) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 68.36%
17

