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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ชีวิตดี*ดี
เพื+อการเลี ,ยงชีพ (KFHAPPYRMF) ตั ,งแต่วนั ที+ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที+ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ,
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ชีวิตดี*ดีเพื+อการเลี ,ยงชีพ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที+ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 1,191.30 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1043 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 0.40 น้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที+เพิ+มขึ ,นร้ อยละ 0.86
- การลงทุนในตราสารหนี ภาวะการลงทุนในช่วงที+ผ่านมา
ไตรมาสที 3 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ+มขึน, ประมาณร้ อยละ 0.00 ถึง +0.20 ในลักษณะที+ส่งผลให้
ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ+มขึน, โดยตลาดเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี+ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที+
เพิ+มขึน, จากการใช้ จ่ายภาครัฐเพื+อฟื ,นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที+อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ+มขึน,
ประมาณร้ อยละ 0.00 ถึง +0.07 ในทิศทางที+ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ+มขึ ,นเช่นกัน โดยในช่วงที+ผ่านมา
การฟื ,นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อที+เร่ งตัวขึน, ในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ ตลาดเริ+ มมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ อจะทรงตัว
อยู่ใ นระดับ สูง นานกว่า ที+คาด และธนาคารกลางหลายแห่งเริ+ มส่งสัญญาณว่าจะมีการลดการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินใน
ระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนปรับตัวเพิ+มขึ ,น นอกจากนี ,ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (FOMC) เมื+อเดือนกันยายน ที+ประชุมส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าน่าจะมีการปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยได้ ในปี 2566 ในอัตราที+มากและเร็วกว่า
การคาดการณ์เดิม
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที+ 4 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี ,จะเผชิญกับความผันผวนอันเนื+องมาจากความไม่แน่นอน
เกี+ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ รวมถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้ า-ออกจากต่างประเทศ ในขณะที+ในระยะกลางถึงยาว
คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ+มขึ ,นตามการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจ โดยปั จจัยสําคัญที+ต้องติดตามคือ
แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที+ยวและบริการ
ไตรมาสที 4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ+มขึน, ประมาณร้ อยละ 0.00 ถึง +0.25 โดยอัตราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ+มขึ ,นมากที+สดุ ในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั ,งแต่ 15 ปี ขึ ,นไป ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ+มขึ ,น โดยตลาด
ภายในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดันจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที+เพิ+มขึน, เพื+อสนับสนุนการใช้ จ่ายภาครัฐในการฟื ,นฟูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึง แรงกดดัน จากการปรั บ ตัว เพิ+ม ขึ น, ของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลสหรัฐ ฯ ซึ+ง ปรั บ ตัว เพิ+ม ขึ น,
ประมาณร้ อยละ 0.00 ถึง +0.40 ในทิศทางที+ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ+มขึน, เช่นกัน โดยในช่วงไตรมาส
สุดท้ ายของปี การฟื น, ตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อที+เร่ งตัวขึ ,นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ ธนาคารกลางเริ+ มปรับลดมาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงิ น และบางแห่ ง เริ+ ม ส่ ง สัญ ญาณในการปรั บ ขึ น, อัต ราดอกเบี ย, ทํ า ให้ เ กิ ด แรงเทขายในตลาดตราสารหนี แ, ละทํ าให้ อัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวเพิ+มขึ ,น
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที+ 1 ปี 2565 บริ ษัทฯ คาดว่าธปท.จะคงอัตราดอกเบี ,ยนโยบายที+ระดับร้ อยละ 0.50 ไปอีกตลอด
ทัง, ปี เพื+อสนับสนุนการฟื ,นตัวของเศรษฐกิจซึ+งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเมื+อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ วที+มีขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนีไ, ทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื+องมาจากความไม่แน่นอนเกี+ ยวกับนโยบายทางการเงิน
แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ กระแสของเงิน ทุนไหล เข้ า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19
ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ+มขึน, ตามการฟื ,นตัวของเศรษฐกิจ โดยปั จจัย
สําคัญที+ต้องติดตามคืออัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที+ยวและบริการ
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แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษั ท ฯ คงมุม มองต่อ ตลาดตราสารหนี ท, ี+ ระดับ “ค่ อ นข้ า งแย่, Slightly bearish” ทัง, นี ม, ี ส าเหตุห ลักมาจากภาพรวมการฟื ,นตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยที+ทยอยฟื ,นตัวได้ ตามลําดับ ถึงแม้ ว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี ,ยนโยบายจะยังอยู่ในระดับตํ+าต่อเนื+องในปี 2565 โดย
อัตราดอกเบี ,ยนโยบายของไทยจะสามารถปรับตัวขึ ,นได้ ช้ากว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เนื+องจากการฟื น, ตัวของไทยช้ ากว่ามาก และ
ยังไม่สามารถกลับเข้ าสู่ระดับก่อนเกิด Covid-19 ได้ หากแต่ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้ มที+จะเผชิญกับความผันผวนมากขึน,
สอดคล้ องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ที+จะสิ ,นสุด QE ในเดือนมีนาคม 2565 อีกทังคาดการณ์
,
ว่า Fed จะมีการปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยเร็ วขึ ,น
และมากถึงกว่า 4-6 ครัง, ในปี 2565 ทังนี
, , ในช่วงที+ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนดูรุนแรงและยังคงยืดเยื ,อ ทําให้ พนั ธบัตรระยะยาว
สหรัฐฯ ปรับตัวลงลดได้ ในระยะสั ,น จากการที+นกั ลงทุนเข้ าหาการลงทุนในสินทรัพย์ที+มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าการ
ลดลงของอัตราดอกเบี ,ยพันธบัตรระยะยาวจะเป็ นเพียงความผันผวนระยะสั ,นตามข่าวสาร ความตึงเครี ยดด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ที+เข้ ามา
กระทบตลาด หากแต่ท้ายที+สดุ คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงเดินหน้ าปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย โดย ณ ปั จจุบนั สําหรับรุ่น
อายุ 2 ปี ปรั บตัวขึน, อย่างรุ นแรงสู่ระดับ 1.20% - 1.60% เทียบกับ อายุ 10 ปี ที+ปรั บขึน, อยู่ในกรอบ 1.60% - 2.00% โดยเส้ นอัตรา
ผลตอบแทนมีลกั ษณะแบนราบลง สําหรับตลาดตราสารหนี ,ภาคเอกชนไทยยังคงได้ รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตรา
ผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ที+มีอันดับความน่าเชื+อถือสูง ทําให้ กองทุนที+มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจะยังคงได้ รับ
ประโยชน์จากสัดส่วนการลงทุนนี ,เพิ+มเติม ดังนันการลงทุ
,
นในตราสารหนี , โดยเฉพาะอย่างยิ+งตราสารหนี ,ระยะสั ,น ถึงระยะกลางคาดว่าจะ
ยังคงสามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ+มได้ บ้าง หากเทียบกับการลงทุนในกองทุนตลาดเงิน แม้ จะยังคงมีความผันผวนในระดับสูง
ตลอดทังปี
,
- การลงทุนในตราสารทุน ภาวะการลงทุนในช่วงที+ผ่านมา
ในรอบครึ+งปี ที+ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวอยู่ในช่วง 1,563.04 – 1,718.55 จุด ก่อนปิ ดที+ 1,685.18 จุด ณ วันที+
28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ+มขึ ,นร้ อยละ 2.83
ในเดือนกันยายน 2564 หุ้นที+มีสดั ส่วนการถือครองของนักลงทุนรายย่อยในระดับตํ+าแต่มีมลู ค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรับตัวขึ ,นนําดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ บรรยากาศการลงทุนกลับทิศอย่างรวดเร็วหลังจากที+หน่วยงานกํากับดูแลกลับมาพิจารณาการคํานวณดัชนีตามสัดส่วนการ
กระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted) และเปิ ดรับฟั งความเห็นสาธารณะเพื+อขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี+ยวข้ อง
ในช่วงครึ+งหลังของเดือนความกังวลเกี+ยวกับการผิดนัดชําระหนี ,ของบริษัทจีน Evergrande ส่งผลให้ เกิดแรงเทขายเล็กน้ อยในตลาด และ
มีปัจจัยลบเพิ+มเติมจากความเป็ นไปได้ ของการปรั บขึน, อัตราดอกเบีย, เร็ วกว่าที+คาดไว้ และความเป็ นไปได้ ที+อัตราเงินเฟ้ อจะอยู่ใน
ระดับสูงยาวนานกว่าที+คาด การประกาศโครงการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้ ราคาหุ้นของธนาคาร
ปรั บ ตัว เพิ+ ม ขึ น, ร้ อยละ 20 ภายในวัน เดี ย ว เป็ นปั จ จัย สนับ สนุ น ให้ ดัช นี ฯ ฟื ,น ตัว ขึ น, ในด้ า นปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ การประชุม ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ที+ระดับร้ อยละ 0.7 และปรับเพิ+มมุมมองต่อการเติบโตของ
ปี 2565 ขึ ,นเป็ นร้ อยละ 3.9
ในเดือนตุลาคม 2564 สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศที+เริ+ มอยู่ในการควบคุม รวมไปถึงการผ่อนคลาย
มาตรการและการเปิ ดพรมแดน ในช่วงกลางเดือนราคานํ ,ามันดิบปรับตัวเพิ+มขึ ,นสู่ระดับสูงที+สดุ ในรอบ 7 ปี เป็ นแรงสนับสนุนเพิ+มเติมต่อ
การปรับตัวเพิ+มขึ ,นของดัชนีตลาดหุ้นไทยที+มีนํ ,าหนักค่อนข้ างสูงในหมวดพลังงาน ในช่วงปลายเดือนซึง+ เป็ นช่วงเวลาที+มมุ มองเชิงบวกต่อ
ตลาดเริ+ มผ่อนคลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื+อที+อยู่อาศัย (LTV ratio) เป็ นร้ อยละ 100 ของมูลค่า
อสังหาฯ อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้ าทายเนื+องจากอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศยังคงอยู่ที+ระดับเพียงร้ อยละ 42 ในขณะที+โครงการ
Phuket Sandbox ประสบความสําเร็จอย่างจํากัด ด้ วยการมีนกั ท่องเที+ยวเพียงร้ อยละ 1 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ ตลาดหุ้นจะปรับตัวได้ ดีเกือบตลอดทังเดื
, อน แต่ผลกระทบจากการค้ นพบ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ หรื อ
Omicron ทําให้ นกั ลงทุนเทขายหุ้นที+ได้ ประโยชน์จากการเปิ ดเมืองออกมาในช่วงสิ ,นเดือน คาดว่าข้ อมูลเชิงลึกในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี ,จะมีออกมามากขึ ,นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้ อมูลทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที+ออกมา มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ,นจากเดือนก่อนหน้ า โดยการบริ โภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึน, จากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ+มขึ ,นใน
หลายหมวดสินค้ า
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ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้ นเดือนเป็ นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี+ยวกับความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์
Omicron และความเป็ นไปได้ ที+รัฐบาลจะใช้ นโยบายปิ ดเมือง ต่อมาเริ+ มมีรายงานแสดงถึงหลักฐานว่าไวรัสสายพันธุ์ Omicron มีความ
รุ นแรงน้ อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้ นักลงทุนกลับเข้ ามาลงทุนอีกครัง, และในการประชุมครัง, สุดท้ ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ประกาศว่าจะปรับเพิ+มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้ าซื ,อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที+คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยกลับมาปรับตัวอย่างผันผวนทว่ามีระดับตํ+ากว่าเมื+อเปรี ยบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศพัฒนา
แล้ ว ในช่ ว งครึ+ ง เดื อ นแรกดัช นี ป รั บ ตัว เพิ+ ม ขึ น, ก่ อ นจะปรั บ ตัว ลงตามแรงเทขายสิ น ทรั พ ย์ เ สี+ ย งในตลาดโลก สํ า หรั บ สถานการณ์
ภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมาปรับตัวเพิ+มขึ ,น จากการที+พรรคพลังประชารัฐซึ+งเป็ นพรรคผู้นํารัฐบาลพ่ายแพ้ ใน
การเลือกตั ,งซ่อมในกรุ งเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที+ชุมพรและสงขลา นอกจากนีเ, ลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนัส พรหมเผ่า และส.ส.อีก
20 คน ถูกขับออกจากพรรคสร้ างความกังวลเกี+ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที+เกิดขึ ,นทังในและต่
,
างประเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ+มขึ ,น ท่ามกลางความผันผวนจากความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ ,ามันดิบปรับตัวเพิ+มขึ ,นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์ สหรัฐฯ /บาร์ เรลเป็ นครัง, แรกในรอบ 7 ปี
นอกจากนี ,ยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจดทะเบียนภายในประเทศไทยรายงานผลประกอบการ
ไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื+อง โดยกว่าร้ อยละ 40 รายงานผลกําไรสุทธิดีกว่าที+นกั วิเคราะห์ได้ คาดการณ์ไว้
แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษัทฯ มีมุมมองว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารทุนไทยมีแนวโน้ มผันผวน จากความกังวลเรื+ องสถานการณ์ ความขัดแย้ ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และแนวทางกําหนดทิศทางอัตราดอกเบี ,ยนโยบายและการประกาศการลดวงเงินซื ,อพันธบัตรจากการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
สําหรั บปั จจัยภายในประเทศ การระบาดของ Omicron ที+ลดลง และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ เช่น “ยิ+งใช้ ย+ิงได้ ”
“คนละครึ+ ง” และ “เราเที+ยวด้ วยกันจะยังคงสนับ สนุนเศรษฐกิจและตลาดหุ้นต่อ ไป อย่า งไรก็ตามอาจมีความเสี+ยงเรื+ องเงินเฟ้ อที+
เพิ+มสูงขึ ,นจากราคานํ ,ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ที+ปรับตัวเพิ+มขึ ,น
แนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็ นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที+จะลงทุนรายตัว จากข้ อมูลที+ได้ รับจากการพบปะกับผู้บริ หาร
บริ ษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริ ษัทจดทะเบียนฯ ทังในเชิ
,
งคุณภาพ และเชิงปริ มาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ+าเสมอ โดยบริ ษัทฯ เชื+อว่าแนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็ นสิ+งที+ส่งเสริ มให้ กองทุนสามารถ
สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที+ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที+ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง, นี , บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที+เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวติ ดีHดีเพื?อการเลี0ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,208,031,486.89 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากเงินปันผล
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
จากการซื0อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี0สินอื?น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,215,314,938.70
1,886,509.20
711,684.81
4,838,210.34
240,270.64
118,731.08
730,679.31
1,223,841,024.08
281,169.50
501,369.66
30,792,657.61
934,469.91
30,601.83
32,540,268.51
1,191,300,755.57

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที?ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที?ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,178,995,382.90
6,265,294.55
6,040,078.12
1,191,300,755.57

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที?จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)

10.1043
117,899,538.2902
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวติ ดีHดีเพืAอการเลียงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันทีA 28 กุมภาพันธ์ 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

6,941,961.24
2,095,929.55
9,037,890.79
4,540,305.36
142,262.91
908,061.00
30,348.28
141,685.90
5,762,663.45
3,275,227.34

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีAเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีAยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีAยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีAยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีAเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิAมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
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(2,360,177.53)
(5,136,025.17)
(150,935.94)
151,543.24
(7,495,595.40)
(4,220,368.06)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดี[ดีเพื=อการเลี-ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร

ดอกเบี-ย วันครบอายุ

จํานวนหุ น้

(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
ตัวE แลกเงิน
บมจ.บ้านปู
พันธบัตร
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
หุ น้ กู ้
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
บมจ.เบทาโกร

BANPU22609A_HPYRX

เงินลงทุน

0.100000 เมื=อทวงถาม 11,566,313.80
0.250000 เมือ= ทวงถาม 40,632,078.78

11,566,313.80
40,632,078.78

9 มิ.ย. 2565 34,000,000.00

33,896,906.97

BOT223A
BOT225A
BOT229A
BOT22NA
BOT233A
BOT23NA
CB22303B
CB22512A
CB22602A
CB22D08A
CB22N03A
CB23105A
CB23202A
LB226A
LB22DA
LB236A
LB23DA
LB246A
LB24DB
LB25DA
LB26DA
LB29DA
LB676A

1.810000 25 มี.ค. 2565
0.610000 25 พ.ค. 2565
1.440000 16 ก.ย. 2565
0.560000 23 พ.ย. 2565
0.920000 23 มี.ค. 2566
0.660000 22 พ.ย. 2566
3 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565
2 มิ.ย. 2565
8 ธ.ค. 2565
3 พ.ย. 2565
5 ม.ค. 2566
2 ก.พ. 2566
1.875000 17 มิ.ย. 2565
2.000000 17 ธ.ค. 2565
3.625000 16 มิ.ย. 2566
2.400000 17 ธ.ค. 2566
0.750000 17 มิ.ย. 2567
1.450000 17 ธ.ค. 2567
3.850000 12 ธ.ค. 2568
2.125000 17 ธ.ค. 2569
1.600000 17 ธ.ค. 2572
3.600000 17 มิ.ย. 2610

300,000.00
20,000,000.00
2,300,000.00
61,500,000.00
30,000,000.00
32,000,000.00
1,900,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
29,200,000.00
19,600,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
100,000.00
35,200,000.00
10,000,000.00
54,000,000.00
10,000,000.00
10,400,000.00
42,700,000.00
900,000.00
15,500,000.00
8,800,000.00

300,281.96
20,006,294.60
2,311,615.55
61,516,966.62
30,110,361.30
31,966,602.88
1,899,959.40
1,798,474.50
1,997,616.72
29,086,851.46
19,533,905.86
9,956,029.80
4,976,267.95
100,420.23
35,627,324.48
10,401,422.30
55,725,357.78
9,984,195.50
10,550,520.14
47,023,448.02
933,155.07
15,098,605.96
9,421,701.87

AWN235A
AWN244B
BTG247A

2.510000 11 พ.ค. 2566 2,500,000.00
4.940000 11 เม.ย. 2567 10,000,000.00
3.370000 21 ก.ค. 2567 3,200,000.00

2,548,326.50
10,770,561.70
3,264,060.22

9

มูลค่า

4.29
0.95
3.34
2.79
2.79
33.78
0.02
1.65
0.19
5.06
2.48
2.63
0.16
0.15
0.16
2.39
1.61
0.82
0.41
0.01
2.93
0.86
4.59
0.82
0.87
3.87
0.08
1.24
0.78
39.50
0.21
0.89
0.27

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดี[ดีเพื=อการเลี-ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร

ดอกเบี-ย วันครบอายุ

บจ.ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
DTN227A
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
DTN257A
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
DTN267B
บมจ.อีซี= บาย
EB223A
บมจ.อีซี= บาย
EB246A
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต- ี โฮลดิ-งส์
FPHT283A
บริ ษทั ลีสซิ=งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
ICBCTL223A
บจ.โตโยต้า ลีสซิ=ง (ประเทศไทย)
TLT234A
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
STA234A
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
STA25DA
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
CPF261A
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน= แนล
MINT243B
บมจ.ไทยยูเนี=ยน กรุ๊ ป
TU237A
บมจ.ไทยยูเนี=ยน กรุ๊ ป
TU26NA
บมจ.ไทยยูเนี=ยน กรุ๊ ป
TU287A
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
BAM226A
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
BAM239A
บมจ.บัตรกรุ งไทย
KTC26NA
บมจ.บัตรกรุ งไทย
KTC27OA
บมจ. ราชธานีลิสซิ=ง
THANI246A
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
PTTGC269A
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
SCCC264A
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
AP235A
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
AP247A
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต- ี ดีเวลลอปเม้นท์
GOLD232A
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
LH22OA
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
LH244A
บมจ.เอ็ม บี เค
MBK229A
บมจ.พฤกษา โฮลดิ-ง
PSH245A
บมจ.ควอลิต- ีเฮาส์
QH243A
บมจ.ควอลิต- ีเฮาส์
QH246A
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท CPNREIT232A

(%)
3.520000 29 ก.ค. 2565
3.980000 29 ก.ค. 2568
3.130000 5 ก.ค. 2569
3.020000 30 มี.ค. 2565
3.370000 7 มิ.ย. 2567
3.540000 7 มี.ค. 2571
0.660000 1 มี.ค. 2565
1.190000 26 เม.ย. 2566
2.150000 1 เม.ย. 2566
2.390000 3 ธ.ค. 2568
2.990000 22 ม.ค. 2569
3.600000 29 มี.ค. 2567
2.790000 20 ก.ค. 2566
2.780000 6 พ.ย. 2569
2.470000 20 ก.ค. 2571
3.410000 23 มิ.ย. 2565
3.440000 8 ก.ย. 2566
4.000000 27 พ.ย. 2569
3.500000 19 ต.ค. 2570
2.000000 2 มิ.ย. 2567
2.430000 5 ก.ย. 2569
2.700000 29 เม.ย. 2569
3.170000 17 พ.ค. 2566
2.770000 21 ก.ค. 2567
3.350000 22 ก.พ. 2566
2.120000 15 ต.ค. 2565
1.500000 26 เม.ย. 2567
4.700000 7 ก.ย. 2565
1.730000 27 พ.ค. 2567
2.500000 3 มี.ค. 2567
1.760000 8 มิ.ย. 2567
3.300000 8 ก.พ. 2566

ทรัสต์เพื=อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื=ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต- ี

FTREIT268A
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เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
จํานวนหุ น้

(บาท)

มูลค่า

10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,200,000.00
4,000,000.00
8,400,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
3,900,000.00
4,800,000.00
4,700,000.00
3,100,000.00
5,100,000.00
3,900,000.00
25,000,000.00
15,000,000.00
18,200,000.00
6,300,000.00
1,100,000.00
34,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
10,500,000.00
10,200,000.00
8,000,000.00
8,800,000.00
1,200,000.00
5,400,000.00
13,000,000.00
20,600,000.00
800,000.00

10,110,058.70
5,366,835.50
5,197,388.30
1,202,365.60
4,182,956.20
8,601,654.10
20,000,000.00
5,014,457.00
3,923,792.50
4,777,969.73
4,816,729.91
3,113,570.72
5,233,902.90
4,018,295.85
24,916,445.50
15,117,808.20
18,440,209.06
6,750,997.72
1,135,527.10
33,974,989.60
5,110,673.85
3,087,691.17
4,101,643.28
10,792,929.84
10,388,418.79
8,066,375.36
8,827,815.66
1,217,945.95
5,395,540.30
13,274,697.80
20,657,872.40
817,305.58

เงินลงทุน
0.83
0.44
0.43
0.10
0.34
0.71
1.65
0.41
0.32
0.39
0.40
0.26
0.43
0.33
2.05
1.24
1.52
0.56
0.09
2.80
0.42
0.25
0.34
0.89
0.85
0.66
0.73
0.10
0.44
1.09
1.70
0.07

3.140000 8 ส.ค. 2569 2,000,000.00

2,029,196.52

0.17

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดี[ดีเพื=อการเลี-ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
อสังหาริ มทรัพย์เพื=ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต- ี

บมจ.ซีเค พาวเวอร์
บมจ.ซีเค พาวเวอร์
บมจ.ซีเค พาวเวอร์
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี=
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

หมายเลขตราสาร

ดอกเบี-ย วันครบอายุ

GVREIT274A
TREIT256A
CKP22NA
CKP23NA
CKP245A
GPSC29NA
IRPC229A
IRPC245A
PTG22DA
CPALL246A
CPALL278A
HMPRO23OB
CENTEL229A
BEM225A
BEM286A

(%)
3.630000 30 เม.ย. 2570
3.650000 28 มิ.ย. 2568
2.310000 25 พ.ย. 2565
2.620000 25 พ.ย. 2566
1.740000 28 พ.ค. 2567
2.860000 8 พ.ย. 2572
2.760000 11 ก.ย. 2565
1.770000 20 พ.ค. 2567
3.750000 15 ธ.ค. 2565
1.760000 16 มิ.ย. 2567
3.960000 18 ส.ค. 2570
1.850000 12 ต.ค. 2566
2.780000 29 ก.ย. 2565
2.650000 9 พ.ค. 2565
3.610000 24 มิ.ย. 2571

เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
จํานวนหุ น้

(บาท)

8,000,000.00
14,100,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
7,100,000.00
20,000,000.00
3,000,000.00
10,300,000.00
51,600,000.00
5,900,000.00
5,000,000.00
17,000,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00

8,214,765.76
14,692,619.76
6,054,151.32
10,205,602.50
7,117,676.44
20,438,086.00
3,024,913.41
10,303,825.94
52,108,961.24
5,909,980.20
5,232,993.55
17,234,711.18
2,514,986.65
5,017,198.95
15,404,151.15

3.560000 20 ก.ย. 2570 15,900,000.00

16,015,715.11

หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
บมจ.ธ.ยูโอบี
หุ น้ จดทะเบียน
หุ น้ สามัญ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุ รกิจการเกษตร
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
หมวดอาหารและเครื= องดื=ม
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน= แนล
บมจ.ไทยยูเนี=ยน กรุ๊ ป
กลุ่มธุ รกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ทุนธนชาต
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป

UOBT279A

มูลค่า
เงินลงทุน
0.68
1.21
0.50
0.84
0.59
1.68
0.25
0.85
4.29
0.49
0.43
1.42
0.21
0.41
1.27
1.32
1.32

STA

127,000.00

3,397,250.00

CPF
MINT
TU

140,300.00
138,400.00
139,000.00

3,542,575.00
4,255,800.00
2,835,600.00

0.28
0.28
0.87
0.29
0.35
0.23

6,930,000.00
6,163,950.00
2,567,600.00
5,835,750.00
4,162,475.00
2,961,825.00

2.35
0.57
0.51
0.21
0.48
0.34
0.24

BBL
KBANK
KTB
SCB
TCAP
TISCO

11

49,500.00
37,700.00
183,400.00
46,500.00
99,700.00
30,300.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดี[ดีเพื=อการเลี-ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร

ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
จํานวนหุ น้

(บาท)

(%)
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
บมจ.เงินติดล้อ
กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
หมวดปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณู ปโภค
บมจ.บ้านปู
บมจ.บีบีจีไอ
บมจ. พลังงานบริ สุทธิn
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี=
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.ปตท. นํ-ามันและการค้าปลีก
บมจ.ปตท.
บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ.สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ=ง
กลุ่มบริ การ
หมวดพาณิ ชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน=
บมจ.สยามแม็คโคร
หมวดการแพทย์
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ
หมวดขนส่ งและโลจิสติกส์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย

มูลค่า

AEONTS
BAM
JMT
TIDLOR

20,400.00
140,700.00
20,758.00
24,600.00

4,018,800.00
3,081,330.00
1,411,544.00
922,500.00

เงินลงทุน
0.78
0.33
0.25
0.12
0.08

IVL

99,600.00

4,482,000.00

0.37
0.37

SCC

10,300.00

4,037,600.00

CPN
LH

133,400.00
298,200.00

7,370,350.00
2,862,720.00

0.33
0.33
0.85
0.61
0.24

BANPU
BBGI
EA
GPSC
GULF
OR
PTT
PTTEP
SPRC

213,800.00
23,900.00
39,900.00
26,600.00
159,340.00
124,209.00
396,100.00
45,200.00
248,400.00

2,330,420.00
250,950.00
3,790,500.00
1,995,000.00
8,046,670.00
3,198,381.75
15,645,950.00
6,169,800.00
2,210,760.00

3.58
0.19
0.02
0.31
0.16
0.66
0.26
1.29
0.51
0.18

CPALL
CRC
MAKRO

203,600.00
106,100.00
111,614.00

13,844,800.00
4,058,325.00
4,771,498.50

BDMS

401,900.00

9,525,030.00

AOT

204,200.00

13,119,850.00
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1.86
1.14
0.33
0.39
0.78
0.78
1.08
1.08

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดี[ดีเพื=อการเลี-ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร

ดอกเบี-ย วันครบอายุ

จํานวนหุ น้

(บาท)

(%)
กลุ่มเทคโนโลยี
หมวดชิ-นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
KCE
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ADVANC
บมจ.โทเทิ=ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน=
DTAC
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน=
TRUE
หน่วยลงทุน
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
BOFFICE
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPNREIT
ทรัสต์เพื=ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต- ี
FTREIT
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
FUTUREPF
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
GVREIT
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
IMPACT
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ- ง เซ็นเตอร์
LHSC
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าโลตัสส์ รี เทล โกรท
LPF
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย
SPF
ทรัสต์เพื=อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี=ยม โกรท
WHART
กองทุนรวมโครงสร้างพื-นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
DIF
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กลุ่มธุ รกิจการเงิน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
JMT-W4
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
IE00BKM4GZ66
จํานวน 20,680.000000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 34.1000 USD
รวมเป็ นเงิน 705,188.00 USD
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มูลค่า
เงินลงทุน

27 ธ.ค. 2567

77,300.00

4,676,650.00

35,700.00
32,100.00
198,100.00

8,175,300.00
1,508,700.00
990,500.00

28,561.00
96,402.00
448,250.00
51,900.00
94,700.00
125,800.00

242,768.50
1,947,320.40
5,468,650.00
747,360.00
942,265.00
2,037,960.00

0.38
0.38
0.87
0.67
0.12
0.08
2.06
0.02
0.16
0.45
0.06
0.08
0.17

172,300.00
307,500.00
30,700.00

1,723,000.00
4,335,750.00
8,866.16

0.14
0.36
0.00

226,095.00
335,600.00

2,780,968.50
4,765,520.00

0.23
0.39

1,070.00

11,663.00

0.00

22,994,065.12

1.89
1.89

1,215,314,938.70

100.00

25,107,684.44

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุน้ สามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิ ชย์
วัสดุก่อสร้าง
อาหารและเครื องดืม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
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% NAV

1,199,045,593.12

100.66

9,525,030.00
13,119,850.00
9,434,174.00
4,676,650.00
10,674,500.00
28,621,600.00
3,397,250.00
4,482,000.00
43,638,431.75
10,233,070.00
22,674,623.50
4,037,600.00
10,633,975.00

0.80
1.10
0.79
0.39
0.90
2.40
0.29
0.38
3.66
0.86
1.90
0.34
0.89

11,663.00

0.00

25,000,428.56

2.10

35,870,853.46
87,044,511.21
72,951,109.76

3.01
7.31
6.12

153,526,219.39
62,254,478.76

12.89
5.23

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หุน้ กู้
TRIS
Rate AAA
Rate AA+
Rate AA
Rate AARate A+
Rate A
Rate ARate BBB+
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
Rate AA+
Rate AA
Rate A
Rate Aตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน
TRIS
Rate A+
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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% NAV

5,029,943.30
20,615,171.00
21,563,486.43
34,062,946.21
67,233,970.23
59,303,452.41
161,930,782.71
52,511,865.15

0.42
1.73
1.81
2.86
5.64
4.98
13.59
4.41

36,332,401.39
18,698,225.08
5,431,436.01
3,114,987.06
13,417,978.04

3.05
1.57
0.46
0.26
1.13

33,896,906.97

2.85

11,567,610.74

0.97

1,887,187.25

0.16

40,639,224.75
22,994,065.12

3.41
1.93

22,994,065.12

1.93

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าตามราคาตลาด

สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA
อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

16

% NAV

430,515.31

0.04

657,239.76

0.06

(226,724.45)
(31,169,417.98)
26,089,681.03
(56,324,629.10)
(934,469.91)

(0.02)
(2.63)
2.19
(4.74)
(0.08)

1,191,300,755.57

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีดีเพือการเลียงชีพ
รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก
ผูส้ งจ่
ั าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ค) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ง) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า investment grade
หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ าประกั
ํ
น

%NAV

411,647,172.58
16,266,943.86

34.55
1.37

516,876,608.13

43.39

0.00

0.00

สัดส่ วนเงินลงทุนขันสู งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนทีบริ ษทั จัดการตังไว้ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20 %
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
หลักทรัพย์ในประเทศ
1 พันธบัตร

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

17 มิถุนายน 2565
17 ธันวาคม 2565
16 มิถุนายน 2566
17 ธันวาคม 2566
17 มิถุนายน 2567
17 ธันวาคม 2567
12 ธันวาคม 2568
17 ธันวาคม 2569
17 ธันวาคม 2572
17 มิถุนายน 2610
3 มีนาคม 2565
25 มีนาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565
2 มิถุนายน 2565
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100,000.00
35,200,000.00
10,000,000.00
54,000,000.00
10,000,000.00
10,400,000.00
42,700,000.00
900,000.00
15,500,000.00
8,800,000.00
1,900,000.00
300,000.00
1,800,000.00
20,000,000.00
2,000,000.00

100,800.37
35,770,053.09
10,475,908.60
55,988,108.28
9,999,401.00
10,581,093.33
47,379,262.00
937,032.47
15,148,885.48
9,485,929.81
1,899,959.40
302,617.60
1,798,474.50
20,038,382.20
1,997,616.72

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ

2 ตัวแลกเงิน
3 หุน้ กู้

ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
บมจ.บ้านปู
บจ.โตโยต้า ลีสซิ ง (ประเทศไทย)
บริ ษทั ลีสซิงไอซี บีซี (ไทย) จํากัด
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
Dtac Trinet Co., Ltd.

16 กันยายน 2565
3 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565
8 ธันวาคม 2565
5 มกราคม 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566
23 มีนาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566
9 มิถุนายน 2565
26 เมษายน 2566
1 มีนาคม 2565
8 พฤศจิกายน 2572
5 กันยายน 2569
11 พฤษภาคม 2566
11 เมษายน 2567
29 กรกฎาคม 2565

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
บมจ.บ้านปู
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A+
AAA
AAA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA

2,300,000.00
19,600,000.00
61,500,000.00
29,200,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
32,000,000.00
34,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

2,326,678.34
19,533,905.86
61,609,435.56
29,086,851.46
9,956,029.80
4,976,267.95
30,230,591.40
32,023,887.36
33,896,906.97
5,029,943.30
20,065,457.53
20,615,171.00
5,169,593.03
2,567,237.45
10,961,394.60
10,139,954.60

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

Dtac Trinet Co., Ltd.
Dtac Trinet Co., Ltd.
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
บมจ.ธ.ยูโอบี
บมจ.อีซี บาย
บมจ.อีซี บาย
บมจ.บัตรกรุ งไทย
บมจ.บัตรกรุ งไทย
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี โฮลดิงส์ จํากัด
บมจ. ซี พี ออลล์
บมจ. ซี พี ออลล์
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ ป
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ ป
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ ป
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วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

29 กรกฎาคม 2568
5 กรกฎาคม 2569
8 กุมภาพันธ์ 2566
20 กันยายน 2570
30 มีนาคม 2565
7 มิถุนายน 2567
27 พฤศจิกายน 2569
19 ตุลาคม 2570
12 ตุลาคม 2566
7 มีนาคม 2571
16 มิถุนายน 2567
18 สิ งหาคม 2570
22 มกราคม 2569
20 กรกฎาคม 2566
6 พฤศจิกายน 2569
20 กรกฎาคม 2571

เชือถือ
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAAAAAAAA+
A+
A+
A+
A+
A+

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

5,000,000.00
5,000,000.00
800,000.00
15,900,000.00
1,200,000.00
4,000,000.00
6,300,000.00
1,100,000.00
17,000,000.00
8,400,000.00
5,900,000.00
5,000,000.00
4,700,000.00
5,100,000.00
3,900,000.00
25,000,000.00

5,383,736.85
5,220,970.50
818,824.48
16,266,943.86
1,217,457.33
4,213,978.68
6,813,825.10
1,149,555.86
17,355,341.31
8,744,223.94
5,931,317.20
5,238,960.65
4,831,360.45
5,249,496.30
4,052,455.56
24,984,116.75

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ตี
ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ตี
บมจ.ซี เค พาวเวอร์
บมจ.ซี เค พาวเวอร์
บมจ.ซี เค พาวเวอร์
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
บมจ.แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.พฤกษา โฮลดิง
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ.ควอลิตีเฮาส์
บมจ.ควอลิตีเฮาส์
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วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

15 ตุลาคม 2565
26 เมษายน 2567
28 มิถุนายน 2568
8 สิ งหาคม 2569
25 พฤศจิกายน 2565
25 พฤศจิกายน 2566
28 พฤษภาคม 2567
29 เมษายน 2569
22 กุมภาพันธ์ 2566
27 พฤษภาคม 2567
29 มีนาคม 2567
30 เมษายน 2570
11 กันยายน 2565
20 พฤษภาคม 2567
3 มีนาคม 2567
8 มิถุนายน 2567

เชือถือ
A+
A+
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AAAAA-

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

8,000,000.00
8,800,000.00
14,100,000.00
2,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
7,100,000.00
3,000,000.00
10,200,000.00
5,400,000.00
3,100,000.00
8,000,000.00
3,000,000.00
10,300,000.00
13,000,000.00
20,600,000.00

8,072,880.56
8,873,382.76
14,781,449.76
2,032,809.68
6,090,605.04
10,274,512.10
7,149,153.72
3,114,987.06
10,394,971.98
5,419,599.14
3,160,350.99
8,311,830.96
3,063,704.66
10,354,273.38
13,434,081.31
20,740,317.51

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท

4 เงินฝากออมทรัพย์

ผูอ้ อก
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
บมจ.เบทาโกร
บมจ.ราชธานีลิสซิง
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ.เอ็ม บี เค
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ.ธ.ยูโอบี
บมจ.ธ.ทิสโก้

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

บมจ.ธ.ยูโอบี
บมจ.ธ.ทิสโก้
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วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

9 พฤษภาคม 2565
24 มิถุนายน 2571
23 มิถุนายน 2565
8 กันยายน 2566
21 กรกฎาคม 2567
2 มิถุนายน 2567
29 กันยายน 2565
1 เมษายน 2566
3 ธันวาคม 2568
17 พฤษภาคม 2566
21 กรกฎาคม 2567
7 กันยายน 2565
15 ธันวาคม 2565
เมือทวงถาม
เมือทวงถาม

เชือถือ
AAAAAAAAAAAABBB+
AAA
A

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

5,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
18,200,000.00
3,200,000.00
34,000,000.00
2,500,000.00
3,900,000.00
4,800,000.00
4,000,000.00
10,500,000.00
1,200,000.00
51,600,000.00
40,632,078.78
11,566,313.80

5,057,856.50
15,503,549.85
15,213,101.40
18,738,669.04
3,275,582.84
34,140,797.74
2,544,119.53
3,958,481.13
4,805,628.24
4,137,772.60
10,824,007.01
1,244,987.05
52,511,865.15
40,639,224.75
11,567,610.74

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีดีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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1,590,482.28
6,984,955.80
8,197,200.00
2,039,987.10
4,423,020.30
853,313.40
35,336,620.96

0.0003
(0.0131)
(0.0081)
(0.0023)
0.0042
0.0002
0.0550

22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565

4,147.89
(156,381.60)
(96,845.94)
(27,941.96)
50,297.16
2,250.42
654,989.34

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 งศรีชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ
ตัง* แต่ วันที 1 กันยายน 2564 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

4,540.31

0.8025

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

142.26

0.0251

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

908.06

0.1605

-

-

30.35

0.0054

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

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

5,620.98

0.9935

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ค่ านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีชีวิตดีด๊ เี พื่อการเลีย้ งชีพ / Krungsri Happy Life RMF
ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
บริษทั
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น/ Capital Nomura Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ กสิ กรไทย/ Kasikorn Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี / Krungsri Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์/ SCB Securities Co.,Ltd.
บจ.หลักทรัพย์ ซิ ต้ คี อร์ ป (ประเทศไทย)/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บจ.หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.
อื่นๆ/ Other
รวม / Total
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จานวนเงิน อัตราส่ วน (%)
( บาท )
38,036.93
12.69
35,485.26
11.84
29,124.70
9.72
25,670.23
8.57
23,395.41
7.81
23,043.52
7.69
22,288.66
7.44
20,157.69
6.73
13,966.38
4.66
13,032.23
4.35
55,447.71
18.50
299,648.72
100.00

ค่ านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีชีวิตดีด๊ เี พื่อการเลีย้ งชีพ / Krungsri Happy Life RMF
ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จานวนเงิน อัตราส่ วน (%)
( ดอลลาร์ สหรัฐ )
569.14
100.00
569.14
100.00

บริษทั
UOB Kay Hian Pte Ltd
รวม / Total
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวติ ดีดีเพือการเลียงชีพ
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(12 ตุลาคม 2560)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFHAPPYRMF

0.11%

0.81%

-0.40%

2.10%

0.38%

N/A

N/A

0.24%

ดัชนีชวัี ด (Benchmark)*

0.48%

1.69%

0.86%

3.64%

1.76%

N/A

N/A

1.58%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

2.13%

2.03%

1.88%

2.05%

3.13%

N/A

N/A

2.83%

ความผันผวนของดัชนีชวัี ด

1.74%

1.79%

1.68%

1.85%

3.07%

N/A

N/A

2.74%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวัี ด (Benchmark) คือ
1. ดัชนีพนั ธบัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40%
2. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลียประเภทบุคคลธรรมดาของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 กันยายน 2564 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดีเพือการเลียงชีพ

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
3. 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 ดกรุงศรีชีวิตดี6ดีเพือการเลีย7 งชีพ ใช้ บริการบุคคลอืนๆ (soft commission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บริ ษทั ทีให้ผลประโยชน์
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ทีได้รับ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ

(3) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตราสารทุน
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิYพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์

ตราสารหนี7
1. นางสาวพรทิพา
2. นายธีรภาพ
3. นางสาวรัมภารัจน์

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน
เพือประโยชน์ของกองทุน

หนึงนําใจ
จิรศักยกุล
ยุธานหัส

(4) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(5) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 19.89%
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