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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื'อการเลี (ยงชีพ 
(KFDIVRMF) ตั (งแต่วันที' 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที' 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื'อการเลี (ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2565 เท่ากบั 9,228.86 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 26.2182 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.56 ลดลงมากกว่าดชันี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที'เพิ'มขึ (นร้อยละ 3.53 

ภาวะการลงทนุในช่วงที'ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที'ผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ปรับตวัอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,718.55 จดุ ก่อนปิด
ที' 1,668.66 จดุ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ'มขึ (นร้อยละ 3.53 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ'ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที'พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ'งแรก
ของเดือนดชันีปรับตวัเพิ'มขึ (น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี'ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที'พรรคพลงัประชารัฐซึ'งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั (งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที'
ชมุพรและสงขลา นอกจากนี (เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี'ยวกบั
เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที'เกิดขึ (นทั (งในและต่างประเทศ  
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ'มขึ (น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที'สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ (ามันดิบปรับตัวเพิ'มขึ (นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั (งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี (ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื'อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที'นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ'มขึ (น โดยครึ'งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื'องจากมาตรการควํ'าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ'งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ (นในเมืองเซินเจิ (นซึ'งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื'อมั'นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ'าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ'มเติม นอกจากนี (ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ (นอตัราดอกเบี (ยครั (งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั (งในความพยายามที'จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี'ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ'าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื'อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี'ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ'งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี'ยงทั'วโลก 
ก่อนที'จะฟื(นตวัขึ (นในช่วงครึ'งหลงัของเดือนจากการที' Fed ปรับขึ (นอตัราดอกเบี (ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที'ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ (ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ'มขึ (น เนื'องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ'าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที'ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที'คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที'สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั'วโลกมีความกงัวลเกี'ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที' Fed ปรับขึ (น
อัตราดอกเบี (ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื'องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที'สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี (นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั (งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื'นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ'มขึ (นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที'สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี (ยระยะยาวที'มีระดับตํ'ากว่าอัตราดอกเบี (ยระยะสั (น (inverted yield curve) ในขณะที' Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื'อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี ( ราคานํ (ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื'องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที'อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ'มขึ (นของจํานวนผู้ติดเชื (อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื(นตัวได้
ในช่วงครึ'งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที'คาด 
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ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ'มขึ (น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที'ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ'มขึ (นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที'ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที'เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ (นในช่วงครึ'งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ'งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ'มขึ (นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ'มอัตราดอกเบี (ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั'วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ (นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ'งเริ'มต้นขึ (นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี (อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที'
ระดบัสงูที'สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที' 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ'งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ'งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที'นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ'งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื'นตามมา 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตวัเพิ'มขึ (น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื'องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ (นอัตรา
ดอกเบี (ย ซึ'งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ'มขึ (น การเลือกตั (งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ (นลงตามที'นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที'พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที'กรุงเทพฯจบสิ (นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื (อขายที'
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ'งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที'ผู้ ส่งคําสั'งซื (อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื'อมั'น 
ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตวัเพิ'มขึ (นอย่างต่อเนื'องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดชันีปรับตวัลดลงในช่วงต้นเดือน
สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื'นในภูมิภาค จากความกงัวลเกี'ยวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี'ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้ง
อตัราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี'ปุ่ นอย่างที'มิได้คาดไว้เป็นปัจจยักดดนัเพิ'มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีน
ประกาศยกเลิกมาตรการกกัตวัสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจยัสนบัสนนุบรรยากาศการลงทนุในตลาดหุ้นไทย ซึ'งเป็นประเทศ
ที'รับประโยชน์หลักในการฟื(นตัวของการท่องเที'ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคํานวณ 
Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดชันี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตวัเพิ'มขึ (นร้อยละ 24 ในรอบเดือน
และร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ตลาดหุ้นโลกยงัคงมีความผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที'จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที'ตลาดหุ้นไทยยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากการฟื(นตวัทางเศรษฐกิจ และการกลบัมาของนกัท่องเที'ยว
ต่างชาติ อีกทั (งสถานการณ์เงินเฟ้อที'เริ'มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยงัเป็นปัจจยับวกเพิ'มเติมกบัตลาดหุ้นไทย 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที'จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที'ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั (งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างสมํ'าเสมอ โดยบริษัทฯเชื'อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ'งที'ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที'ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั (งนี ( บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที'เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

4



�

�

�

�

�

�

���������	
�����������������������
�
�
����� ���	
������������������� �������������������
�������� 6��%���
�
� ������!��"��#����$�%� ���&'�������(���%�)���*�+��,�����-�����,.�%� ��������� ��������
��� ��������
�������� 6��%���/0����1��2����������� &������������������� �&'�������3 ���� &������������#��
�4�1������������-�����,.�%� 5�����������������'����1�,�,����� 6�-��������7�����"��89:9�	0�������
;7�!���"��89:9�-���� 6��
�
� !��"��<���3���1��2����������� &������������������� �&'�����#���4�1����������*����&������
��������� �������������������
�������� 6��%���.��	������������"������	���,��" ���#���'����#� *������
."�����&��������#����1�������&���'�������"$,��������'���1��������� -�,������������� �-�,
=��*����,��%1�>>������������ -�,������������� ��?�?�89;9�
�
� � �
� � � � � ���5�-���"����1	
��
� � � �������������������!��"��#����$�%� ��&'�����(���%�)�
� � � � � �
� �
�
�� � � � ��������(���������&�����'��1�>!���)�
� � ��������������������&�����1����������-�����,.�%� -�,1�����1�>%��������
�
�

�
�
�
�
�
�

������&�� �'��1

5



6



7



8



9



(หน่วย : บาท) 

2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 9,287,759,287.53 9,679,691,883.01

เงินฝากธนาคาร 13,195,586.08 8,845,020.84

ลูกหนี

จากดอกเบีย 461,784.67 263,540.00

จากการขายเงินลงทุน -                           5,473,568.08           

จากการขายหน่วยลงทุน 25,323,961.50 32,859,363.05

รวมสินทรัพย์ 9,326,740,619.78 9,727,133,374.98

หนีสิน

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 69,906,332.75         95,354,648.47         

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 9,794,694.96           13,818,619.15         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,696,752.03 18,539,211.67

หนีสินอืน 486,140.94              563,093.98              

รวมหนีสิน 97,883,920.68 128,275,573.27

สินทรัพย์สุทธิ   9,228,856,699.10 9,598,857,801.71

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 3,520,015,719.64 3,567,606,645.73

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 4,975,368,438.71 5,064,959,012.53

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 733,472,540.75 966,292,143.45

สินทรัพย์สุทธิ 9,228,856,699.10 9,598,857,801.71

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 26.2182 26.9055

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 352,001,571.9640 356,760,664.5730

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้  0.3500  เมือทวงถาม 604,292.16         604,292.16              0.01         

บมจ.ธ.ยโูอบี  0.5000  เมือทวงถาม 381,704,282.87  381,704,282.87       4.11         

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 382,308,575.03       4.12         

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจการเกษตร 28,828,930.00         0.31         

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 1,366,300           28,828,930.00         0.31         

หมวดอาหารและเครืองดืม 755,083,860.00       8.13         

บมจ.เอเชียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชนัแนล AAI 8,903,600           61,434,840.00         0.66         

บมจ.เบทาโกร BTG 455,300              15,480,200.00         0.17         

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 4,400,400           109,129,920.00       1.16         

บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชนั ITC 2,275,630           68,268,900.00         0.74         

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล MINT 12,486,800         402,699,300.00       4.34         

บมจ.ไทยยเูนียน กรุ๊ป TU 5,803,000           98,070,700.00         1.06         

   กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดแฟชัน 30,925,810.00         0.33         

บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ AURA 897,500.00         15,706,250.00         0.17         

บมจ.ซาบีน่า SABINA 653,200              15,219,560.00         0.16         

   กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  1,402,140,650.00    15.10       

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 2,162,400           320,035,200.00       3.45         

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 2,253,400           332,376,500.00       3.58         

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 5,053,600           540,735,200.00       5.82         

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 4,917,500           208,993,750.00       2.25         

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 263,359,850.00       2.84         

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 382,300              69,578,600.00         0.75         

บมจ.ศรีสวสัดิ คอร์ปอเรชนั SAWAD 3,975,000           193,781,250.00       2.09         

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       

หมวดกระดาษและวสัดกุารพมิพ์ 46,978,800.00         0.50         

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 2,847,200           46,978,800.00         0.50         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           174,585,510.00       1.88         

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 17,634,900         174,585,510.00       1.88         

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 265,117,860.00       2.85         

บมจ.ช.การช่าง CK 10,910,200         265,117,860.00       2.85         

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    744,830,269.50       8.02         

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 9,314,615           198,401,299.50       2.14         

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 4,707,600           334,239,600.00       3.60         

บมจ.เอ็ม บี เค MBK 11,988,100         212,189,370.00       2.28         

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   1,201,365,965.00    12.93       

บมจ.บา้นปู BANPU 29,457,700         403,570,490.00       4.34         

บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 105,300              18,164,250.00         0.20         

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี GPSC 2,819,900           205,852,700.00       2.22         

บมจ.กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 4,021,700           222,198,925.00       2.39         

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี PTG 11,745,800         170,314,100.00       1.83         

บมจ.ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 1,027,000           181,265,500.00       1.95         

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 1,595,128,675.00    17.17       

บมจ.ซีพ ีออลล์ CPALL 10,837,100         739,632,075.00       7.96         

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 22,536,075         504,808,080.00       5.44         

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 2,187,200           33,901,600.00         0.36         

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 7,919,673           316,786,920.00       3.41         

หมวดการแพทย์ 737,691,050.00       7.94         

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 5,356,400           109,806,200.00       1.18         

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 14,636,500         424,458,500.00       4.57         

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG 32,536,000         119,732,480.00       1.29         

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา้ PR9 4,952,300           83,693,870.00         0.90         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

หมวดสือและสิงพมิพ์ 64,717,255.00         0.70         

บมจ.เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ONEE 1,347,700           10,714,215.00         0.12         

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ WORK 2,967,200           54,003,040.00         0.58         

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 908,646,728.00       9.79         

บมจ.เอเชีย เอวิเอชนั AAV 35,223,600         107,784,216.00       1.16         

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 6,173,300           462,997,500.00       4.98         

บมจ.การบินกรุงเทพ BA 6,296,100           84,367,740.00         0.91         

บมจ.เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) KEX 1,850,300           34,045,520.00         0.37         

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 10,338,900         35,979,372.00         0.39         

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง PSL 11,395,800         183,472,380.00       1.98         

   กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร                                                                                                                                                                          686,049,500.00       7.39         

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 1,332,700           259,876,500.00       2.80         

บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชนั DTAC 9,116,000           426,173,000.00       4.59         

รวมหุ้นสามัญ 8,905,450,712.50    95.88       

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,810,228,167.93 บาท) 9,287,759,287.53    100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 3 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้  0.1500  เมือทวงถาม 597,321.53         597,321.53              0.01         

บมจ.ธ.ยโูอบี  0.2500  เมือทวงถาม 316,099,474.68  316,099,474.68       3.26         

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 316,696,796.21       3.27         

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 

   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจการเกษตร 43,139,600.00         0.45         

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 1,391,600           43,139,600.00         0.45         

หมวดอาหารและเครืองดืม 639,024,700.00       6.61         

บมจ.คาราบาวกรุ๊ป CBG 629,500              75,225,250.00         0.78         

บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 3,941,200           100,500,600.00       1.04         

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 1,153,300           59,971,600.00         0.62         

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล MINT 6,214,800           178,675,500.00       1.85         

บมจ.อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย RBF 1,285,900           28,932,750.00         0.30         

บมจ.ไทยยเูนียน กรุ๊ป TU 8,733,600           170,305,200.00       1.76         

บมจ.นาํมนัพืชไทย TVO 819,800              25,413,800.00         0.26         

   กลุ่มธุรกิจการเงิน                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  1,206,561,859.00    12.46       

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 556,400              67,602,600.00         0.70         

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 2,873,800           408,079,600.00       4.22         

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภทัร KKP 583,600              34,870,100.00         0.36         

บมจ.ธ.กรุงไทย KTB 1,428,700           18,858,840.00         0.19         

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 3,287,500           417,512,500.00       4.31         

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 3,465,600           130,826,400.00       1.35         

บมจ.ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO 1,071,590           102,872,640.00       1.06         

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต TTB 17,645,700         25,939,179.00         0.27         

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 215,462,440.00       2.22         

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 176,000              33,176,000.00         0.34         

บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ BAM 632,400              13,659,840.00         0.14         

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล MTC 748,500              43,974,375.00         0.45         

บมจ.ศรีสวสัดิ คอร์ปอเรชนั SAWAD 1,754,500           108,340,375.00       1.12         

บมจ.เงินติดลอ้ TIDLOR 446,900              16,311,850.00         0.17         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

หมวดประกันภยัและประกันชีวติ 45,393,950.00         0.47         

บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต BLA 488,200              18,185,450.00         0.19         

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชนั TQM 280,500              27,208,500.00         0.28         

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       

หมวดบรรจุภณัฑ์ 128,839,625.00       1.33         

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิง SCGP 1,860,500           128,839,625.00       1.33         

หมวดกระดาษและวสัดกุารพมิพ์ 31,926,440.00         0.33         

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 1,754,200           31,926,440.00         0.33         

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 273,445,925.00       2.83         

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 4,090,900           176,931,425.00       1.83         

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 1,642,800           96,514,500.00         1.00         

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           424,924,760.00       4.39         

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 1,825,600           20,446,720.00         0.21         

บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 933,500              360,331,000.00       3.72         

บมจ.ปูนซีเมนตน์ครหลวง SCCC 66,000                10,329,000.00         0.11         

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 1,868,400           33,818,040.00         0.35         

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 56,459,950.00         0.58         

บมจ.ช.การช่าง CK 2,465,500           56,459,950.00         0.58         

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    453,166,652.00       4.67         

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 1,300,215           27,304,515.00         0.28         

บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์ AP 5,606,100           53,538,255.00         0.55         

บมจ.แอสเสท เวิรด ์คอร์ป AWC 4,279,800           19,858,272.00         0.20         

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 4,073,000           230,124,500.00       2.38         

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ LH 9,844,100           86,628,080.00         0.89         

บมจ.เอ็ม บี เค MBK 1,207,100           16,175,140.00         0.17         

บมจ.ศุภาลยั SPALI 860,700              19,537,890.00         0.20         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   2,167,954,083.00    22.39       

บมจ.บา้นปู BANPU 7,337,100           77,773,260.00         0.80         

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชนั BCP 1,496,400           37,784,100.00         0.39         

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ BGRIM 1,661,100           67,274,550.00         0.69         

บมจ.พลงังานบริสุทธิ EA 2,198,200           211,027,200.00       2.18         

บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 92,900                16,303,950.00         0.17         

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี GPSC 3,137,600           278,462,000.00       2.88         

บมจ.กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 6,343,900           290,233,425.00       3.00         

บมจ.ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก OR 3,239,556           87,468,012.00         0.90         

บมจ.ปตท. PTT 16,479,000         626,202,000.00       6.47         

บมจ.ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 2,726,200           321,691,600.00       3.32         

บมจ.ราช กรุ๊ป RATCH 361,000              16,245,000.00         0.17         

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง SPRC 7,976,800           78,172,640.00         0.81         

บมจ.ไทยออยล์ TOP 682,900              33,803,550.00         0.35         

บมจ.ทีทีดบับลิว TTW 1,268,300           14,458,620.00         0.15         

บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล UBE 4,934,900           11,054,176.00         0.11         

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 1,185,414,335.00    12.24       

บมจ.คอมเซเวน่ COM7 2,895,700           236,723,475.00       2.44         

บมจ.ซีพ ีออลล์ CPALL 8,305,100           490,000,900.00       5.06         

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั CRC 2,209,400           70,700,800.00         0.73         

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 4,788,768           95,775,360.00         0.99         

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 4,077,900           59,129,550.00         0.61         

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 5,549,625           233,084,250.00       2.41         

หมวดการแพทย์ 372,762,758.00       3.86         

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 1,539,000           30,933,900.00         0.32         

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 12,741,400         293,052,200.00       3.03         

บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ BH 217,800              30,709,800.00         0.32         

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG 4,936,300           18,066,858.00         0.19         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 3 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

หมวดสือและสิงพมิพ์ 27,382,500.00         0.28         

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ WORK 1,217,000           27,382,500.00         0.28         

หมวดการท่องเทียวและสันทนาการ 60,884,375.00         0.63         

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 1,948,300           60,884,375.00         0.63         

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 713,306,295.00       7.37         

บมจ.เอเชีย เอวิเอชนั AAV 2,827,800           7,182,612.00           0.07         

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 7,231,600           441,127,600.00       4.56         

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM 16,157,900         136,534,255.00       1.41         

บมจ.นามยง เทอร์มินลั NYT 5,162,400           23,850,288.00         0.25         

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง PSL 6,301,900           104,611,540.00       1.08         

   กลุ่มเทคโนโลยี

หมวดชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 471,972,050.00       4.88         

บมจ.เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) DELTA 418,100              172,257,200.00       1.78         

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 994,500              88,013,250.00         0.91         

บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE 2,405,700           211,701,600.00       2.19         

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร                                                                                                                                                                          786,597,234.00       8.14         

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 2,026,700           466,141,000.00       4.82         

บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชนั DTAC 3,821,400           174,829,050.00       1.81         

บมจ.อินทชั โฮลดิงส์ INTUCH 1,528,000           122,622,000.00       1.27         

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชนั TRUE 4,812,800           23,005,184.00         0.24         

รวมหุ้นสามัญ 9,304,619,531.00    96.13       

หน่วยลงทุน

ทรัสตเ์พอืการลงทุนในสิทธิการเช่า

      อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT 2,889,879           58,375,555.80         0.60         

รวมหน่วยลงทุน 58,375,555.80         0.60         

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,298,295,383.27 บาท) 9,679,691,883.01    100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์

- 4 -

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 242,369,116.08 278,987,958.00

รายไดด้อกเบีย 825,629.66 422,781.66

รายไดอื้น 1,529,163.44 2,017,527.50

รวมรายได้ 244,723,909.18 281,428,267.16

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 194,647,981.35 199,762,887.07

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,287,113.77 2,627,592.50

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 14,598,598.62 14,982,216.60

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 80,000.00 80,000.00

ค่านายหนา้ซือหลกัทรัพย์ 12,984,401.38 7,597,595.99

รวมค่าใช้จ่าย 224,598,095.12 225,050,292.16

รายได้สุทธิ 20,125,814.06 56,377,975.00

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (349,080,036.62) (196,261,767.21)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 96,134,619.86 1,093,774,793.35

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (252,945,416.76) 897,513,026.14

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (232,819,602.70) 953,891,001.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลยีงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (232,819,602.70) 953,891,001.14

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 441,102,104.26 523,459,212.39

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (578,283,604.17) (821,699,262.63)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (370,001,102.61) 655,650,950.90

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 9,598,857,801.71 8,943,206,850.81

สินทรัพย์สุทธิสินปี 9,228,856,699.10 9,598,857,801.71

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 356,760,664.5730   368,257,755.0584   

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 17,067,375.7430     20,097,810.6459     

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (21,826,468.3520)    (31,594,901.1313)    

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 352,001,571.9640   356,760,664.5730   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลยีงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมือวนัที 27 ธันวาคม 2550 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียนจาํนวน 100,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพือการเลียงชีพ สําหรับผู ้ลงทุนทัวไป ประเภทรับซือคืน 

หน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึงจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเนน้ลงทุนในหุ้นทีมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็น

ลาํดบัแรก และหุน้ทีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดตาํถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) 

เป็นลาํดบัถดัไป โดยจะไม่ตดัสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นทีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูง และ

สามารถลงทุนในหรือมีไวซึ้งใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นหรือผลประโยชน์อืนใดทีไดม้าจากการลงทุนในหุ้น

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ทงันี บริษทัจัดการจะวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับผลการดาํเนินงานหรือฐานะ

การเงินของบริษทัผูอ้อกตราสาร เพือพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

หากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษทัผูอ้อกตราสารอย่างมีนัยสําคญั ก็จะ

พิจารณาปรับเปลียนการลงทุนในหุน้ดงักล่าวใหเ้หมาะสม 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจัดการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการ

บัญชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้ง 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ้่าย

โดยตรงกับการได้มาซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุ ติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใชร้าคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน ในกรณีทีไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพือ

ใช้ในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉลียทีไดม้าในวนัล่าสุด 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบยี รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราตอบแทนทีแทจ้ริง 

รายได้อืน เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์ทีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

เมือมีการสังซือ หรือสังขายคืน หรือสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัรา 

ร้อยละ 0.15 โดยคาํนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน  

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทจีาํหน่ายเงินลงทนุ 

3.3 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 
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3.4 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่าย

บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงไวใ้น

งบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 13,565,040,954.21 8,179,450,076.65 

ขายเงินลงทุน 13,704,028,132.93 8,401,315,198.11 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผู ้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอืน 

ทีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

ดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 194,647,981.35 199,762,887.07 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 14,598,598.62 14,982,216.60 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์ 1,394,429.64 875,394.03 อตัราตลาด 
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   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)    

ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซือเงินลงทุนในตราสารทุน 12,811,726.90 47,379,104.71 ตามอตัราทีเสนอซือโดย 

บริษทัคา้หลกัทรัพย/์ราคา

ตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน 27,848,929.69 36,895,597.73 ตามอตัราทีเสนอซือโดย 

บริษทัคา้หลกัทรัพย/์ราคา

ตลาด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 16,210,491.88 16,985,702.00 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 1,215,786.89 1,273,927.66 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)   

เงินลงทุนในหุ้นสามญั - 16,311,850.00 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอนหนีสิน

ให้ผูอื้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด)  

ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์

และหนีสินซึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที

ไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ

ขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือ

หนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการ

ประมาณมลูค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ 

ทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 

 ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 8,905,450,712.50 -  8,905,450,712.50 

ตราสารหนี - 382,308,575.03 - 382,308,575.03 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 9,362,995,086.80 -  9,362,995,086.80 

ตราสารหนี - 316,696,796.21 - 316,696,796.21 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดทีมีสภาพ

คล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที 1 นนัประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนทีมีสภาพคล่อง 

และหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสําหรับ

เครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอ้างอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกําหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดร้ับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดับที 2 เครืองมือการเงินเหล่านี

ประกอบดว้ย ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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6.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 395,504,161.11 - - 395,504,161.11 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 8,905,450,712.50 8,905,450,712.50 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 461,784.67 461,784.67 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 25,323,961.50 25,323,961.50 

หนีสินทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 69,906,332.75 69,906,332.75 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 9,794,694.96 9,794,694.96 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย - - 17,696,752.03 17,696,752.03 

หนีสินอนื - - 486,140.94 486,140.94 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 325,541,817.05 - - 325,541,817.05 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 9,362,995,086.80 9,362,995,086.80 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 263,540.00 263,540.00 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 5,473,568.08 5,473,568.08 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 32,859,363.05 32,859,363.05 

หนีสินทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 95,354,648.47 95,354,648.47 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 13,818,619.15 13,818,619.15 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย - - 18,539,211.67 18,539,211.67 

หนีสินอนื - - 563,093.98 563,093.98 

6.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันนัจึงไม่มีความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียน 

7. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,301,416,658.28 100.77

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 46,978,800.00 0.51

             การแพทย์ 737,691,050.00 7.99

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 908,646,728.00 9.85

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 263,359,850.00 2.85

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 686,049,500.00 7.43

             ธนาคาร 1,402,140,650.00 15.19

             ธุรกิจการเกษตร 28,828,930.00 0.31

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 265,117,860.00 2.87

             พลงังานและสาธารณูปโภค 1,201,365,965.00 13.02

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 744,830,269.50 8.07

             พาณิชย์ 1,595,128,675.00 17.28

             แฟชนั 30,925,810.00 0.34

             วสัดุก่อสร้าง 174,585,510.00 1.89

             สือและสิงพิมพ์ 64,717,255.00 0.70

             อาหารและเครืองดืม 755,083,860.00 8.18

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 604,332.70 0.01

         FITCH-LONG

             Rate BBB 13,196,350.22 0.14

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 382,165,262.86 4.14

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

อนืๆ  (72,559,959.18)  (0.77)

     ลูกหนี 56,323,961.50 0.61

     เจา้หนี  (111,187,168.65)  (1.19)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (17,696,752.03)  (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,228,856,699.10 100.00
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

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

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

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

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

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

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

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

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

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

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

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

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

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

 
 
 

29



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 194,647.98 2.1400

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   2,287.11 0.0251

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 14,598.60 0.1605

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0009

ค่าที<ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

ค่าใช้จ่ายอื<น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 211,613.69 2.3265

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที<เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที<รวมภาษีมลูค่าเพิ<มหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื<นใดแล้ว

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที<เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที<นี V หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Vสินทั Vงหมด

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ณ วนัที<คํานวณ

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 2,280,510.28 8.66
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 2,168,518.59 8.23
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 2,165,734.32 8.22
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 1,996,403.38 7.58
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 1,913,318.62 7.26
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 1,787,310.19 6.79
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 1,747,822.85 6.64
บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง / Bualuang Securities Plc. 1,610,284.94 6.11
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. 1,579,203.62 6.00
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 1,544,606.76 5.86
อ่ืนๆ / Other 7,544,400.13 28.64
รวม / Total 26,338,113.68 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพ่ือการเลี้ยงชีพ / Krungsri Dividend Stock RMF

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผลเพือ่การเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ 30 ธันวาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(27 ธันวาคม 2550) 

KFDIVRMF -2.56% 6.36% 2.93% -2.56% -3.56% -4.38% 0.40% 6.63% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 3.53% 5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.04% 5.05% 8.46% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 11.14% 9.75% 9.87% 11.14% 19.31% 16.40% 15.15% 15.83% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 11.02% 9.35% 9.60% 11.02% 19.69% 16.69% 15.59% 18.61% 
 

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

    **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 1 6 3 -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 8 1 1

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1 1 6 - 1

4 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 1 1 7 - 1

5 บมจ.ไทยออยล์ 1 1 8 - 1

6 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 1 1 7 1 1

7 บมจ.ธ.กรุงไทย 1 1 6 - 1

8 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 1 1 5 - -

9 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 1 1 10 - 1

10 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 3 3 10 - 2

11 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

12 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 7 1 2

13 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 -

14 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 1 7 - 1

15 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

16 บมจ.ทีทีดับบลิว 1 1 9 - 1

17 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 1 7 - 1

18 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2 2 8 - 2

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

20 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 1 1 9 - -

21 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 9 1 1

22 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

23 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 1 1 9 2 1

24 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 1 1 14 1 1

25 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 10 - -

26 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร 1 1 7 1 1

27 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 1 1 6 - -

28 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 1 6 - 1

29 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 2 2 14 2 -

30 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

31 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 1 1 7 1 1

32 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1 1 9 3 -

33 บมจ.นามยง เทอร์มินัล 1 1 8 1 1

34 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 2

35 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 1 1 8 1 1
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

36 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1

37 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 1 1 5 2 1

38 บมจ.ปตท 1 1 7 - 1

39 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 6 - 1

40 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 1 1 8 2 1

41 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 12 - 1

42 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

43 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 9 1 1

44 บมจ.ศุภาลัย 1 1 5 2 1

45 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 1 1 7 1 -

46 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2 2 10 - 2

47 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 1 1 9 1 1

48 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 5 - -

49 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 1 1 7 - 1

50 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

51 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1 1 9 - 1

52 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

53 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริม

ทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

1 1 - - 1

54 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1 1 8 1 1

55 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

56 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา 2 2 13 - 2

57 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

58 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 1 1 8 - 1

59 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

60 บมจ.น้ำมันพืชไทย 2 2 8 - 1

61 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 1 1

62 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

63 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 9 1 1

64 บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1 1 6 - -

65 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 9 - 1

66 บมจ.เอ็ม บี เค 2 2 24 1 2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. ซีพี ออลล์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายผดุง เตชะศรินทร์ 

กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาร

ะ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 9ปี 2เดือน) 

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นายวราห์ ทองประสิทธุ์

/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล

<> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี 6 ดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.ธ.กรุงไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

10 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 

2565

5.1  นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

/ นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 

ปี 7 เดือน 

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำร

งตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี7 เดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้กับ 

กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 

ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว

/ ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นแตกต่างจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล 

จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์

จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นว่า 

รายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ 

โดยผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ารายงานความเห็นของบริษัท อวานการ์ด

แคปปิตอล จำกัด 

ได้จัดทำขึ้นก่อนความคืบหน้าการประมูลวงโคจรดาวเทียมในช่วงเดือนพฤ

ศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ได้กำหนดจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม 5 

ชุดข่ายงานในวันที่ 8 ม.ค.2566 

ผู้จัดการกองทุนให้ความเห็นว่าการจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

ทียมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถยิงดาวเทียมใหม่เพื่อทดแทน

ดาวเทียมเดิมที่บริษัทใช้งานอยู่ กล่าวคือ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

ที่อาจหมดอายุการใช้งานในปี 2567 

ดังสะท้อนมาในราคาตลาดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งปรับตัวขึ้นอยู่ระหว่าง 11.40 - 13.50 

บาทหลังการประกาศจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม 

ซึ่งสูงกว่าราคา 9.92 บาทที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 

จำกัด (มหาชน) เสนอซื้อ อย่างเป็นนัยยะ อนึ่งนักวิเคราะห์ในตลาด 

(Bloomberg Consensus) ให้ราคาเป้าหมายของบริษัท ไทยคม จำกัด 

(มหาชน) ที่ราคา 11.86 บาท

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 

(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี) 

หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

15 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

17 บมจ.ทีทีดับบลิว

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.ธ.กรุงเทพ

4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.ศิริ การเจริญดี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9

ปี

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางคมคาย ธูสรานนท์ 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 

หากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

          วาระที่ 4.1 

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

/ นายระเฑียร ศรีมงคล เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 12 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางดัยนา บุนนาค  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

27 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ 

ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

/ แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน

29 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี10 เดือน 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

กิน 9 ปี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการและกรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี 6เดือน 8วัน  

6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 20 ปี 10เดือน 11วัน  

6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 16 ปี 6เดือน 18วัน  

32 บมจ.นามยง เทอร์มินัล

5.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งในปีที่ผ่านมา 

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังนี้มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแ

หน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 9 ปี 2 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

36 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายวัชรา ตันตริยานนท์ จะดำรงตำแหน่ง 

"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายธนะชัย สันติชัยกูล จะดำรงตำแหน่ง 

"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

38 บมจ.ปตท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

39 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ / นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ / นายพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

41 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

42 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

43 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 8ปี 1เดือน) 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

44 บมจ.ศุภาลัย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 

ปีหากได้รับเลือก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

45 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

46 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

47 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

48 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

          เลือกกรรมการตามรายบุคคล

               นายเกริด เคิร์ก สตีป

/ กรรมการอิสระ, ไม่เป็นด้วยเนื่องจากจะอยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ (ปัจจุบัน 8ปี, 11 

ปีหากได้รับเลือกกลับมาอีกวาระ) 

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

49 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

50 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

51 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

52 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

53 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

54 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วาระที่ 5 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

               นางอรุณี เกษตระทัต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 

ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่

องเกิน 9 ปี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

55 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

56 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

57 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

58 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

59 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

60 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

61 บมจ.น้ำมันพืชไทย

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

62 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และพิจารณาอำนาจกรรมการ

/ นายอนุชา สิหนาทกถากุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

63 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายภาวิช ทองโรจน์   เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

64 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2565

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 1เดือน)  

หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในต

ำแหน่งเกิน 9ปี 

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

65 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

66 บมจ.เอ็ม บี เค
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

67 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพ่ือการเล้ียงชีพ บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

 

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพ่ือการเลีย้งชีพ ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission) 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
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บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
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ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
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 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 118.56% 
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http://www.krungsriasset.com/
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