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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ)ด (KFSUPER) 
ตั 1งแต่วันที) 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที) 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ)ด มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที) 28 กมุภาพนัธ์ 2566 เท่ากบั 175.42 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทนุเท่ากบั 8.5589 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 4.84 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงาน ที)ลดลงร้อยละ 0.50 

- การลงทุนในตราสารหนี � - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ไตรมาสที� 1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือ 1 ปีขึ 1นไปปรับตวัเพิ)มขึ 1นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะ
ที)อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตวั ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1น
อย่างมีนยัสําคญั โดยมีแรงกดดนัหลกัมาจากการปรับตวัเพิ)มขึ 1นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หลงัจากที) Fed ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี 1ยระยะสั 1นขึ 1น 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี 1ยขึ 1นถึง 
0.50% ในการประชมุครั 1งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตวัเลขการจ้างงานที)แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อที)ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี 1และอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ 1น  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 2 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี 1ยนโยบายที)ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั 1งปีเพื)อ
สนบัสนุนการฟื1นตวัของเศรษฐกิจซึ)งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื)อเทียบกับตลาดพฒันาแล้วที)มีการฟื1นตวัที)ชดัเจนกว่า 
อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี 1ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกบันโยบายทางการเงิน แนวโน้ม
อตัราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที)ในระยะ
กลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ 1นตามการฟื1นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคญัที)ต้อง
ติดตามคือแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื1นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 2 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยปรับตวัเพิ)มขึ 1นร้อยละ +0.10 ถึง +0.90 นําโดยอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลอายุคงเหลือตั 1งแต่ 1 ปีขึ 1นไป สะท้อนถึงความคาดหวงัของตลาดเกี)ยวกับทิศทางของอตัราดอกเบี 1ยนโยบายหลงัจากที)
อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศยงัคงเร่งตวัขึ 1นอย่างต่อเนื)องในไตรมาสที) 2 และการฟื1นตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที)ดีขึ 1น นอกจากนี 1อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยยงัถกูขบัเคลื)อนโดยการเคลื)อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯซึ)งปรับตวัเพิ)มขึ 1น
ร้อยละ +0.50 ถึง +1.20  หลังจากที) Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที)เข้มงวดมากขึ 1นในการสกัดเงินเฟ้อที)เพิ)มขึ 1นสู่ระดับสูงที)สดุ
ในรอบ 40 ปี 
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที)ธปท.จะปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยนโยบาย 1-3 ครั 1งในระยะเวลาที)
เหลือของปี ภายหลงัจากที)คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบใุนการประชมุเมื)อเดือนมิถนุายนว่าอตัราเงินเฟ้อที)มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดบัสงู อปุสงค์ในประเทศที)ฟื1นตวั และแรงส่งจากการกลบัมาของนกัท่องเที)ยวตา่งชาตทํิาให้ความจําเป็นในการดําเนินนโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี 1ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื)องมาจาก
ความไม่แน่นอนเกี)ยวกับนโยบายทางการเงินทั 1งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสําคัญที)ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ 
การฟื1นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ 
รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที)ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมี
แนวโน้มปรับเพิ)มขึ 1นตามการฟื1นตวัของเศรษฐกิจ 
ไตรมาสที�  3 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ)มขึ 1นประมาณร้อยละ +0.15 ถึง +0.30 นําโดยอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปีลงไป ซึ)งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ
ซึ)งปรับตวัเพิ)มขึ 1นร้อยละ +0.25 ถึง +1.60  จากการเร่งขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยของ Fed เพื)อสกัดเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสนี 1อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลไทยมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยอตัราผลตอบแทนปรับตวัลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพคล่องที)มี
อยู่ในตลาดและการที)ธปท.ยงัเน้นยํ 1าว่าการปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1นนโยบายจะดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตวัเลขอตัรา
เงินเฟ้อที)อยู่เร่งตวัขึ 1นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลบัมาเป็นปัจจยั
กดดนัตลาดและทําให้อตัราผลตอบแทนปรับตวัขึ 1นอีกครั 1งในเดือนกนัยายน 
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สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 4 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยนโยบายอีก 1 ครั 1งในช่วงที)เหลือของปีนี 1 ส่งผลให้
อตัราดอกเบี 1ยนโยบายปรับขึ 1นมาอยู่ที) 1.25% ต่อปี ณ สิ 1นปี 2565 จากการที)อตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงูกว่ากรอบเป้าหมายของ
ธนาคารกลางและการฟื1นตวัทางเศรษฐกิจที)เป็นไปในทิศทางที)ดีขึ 1น นอกจากนี 1คาดว่าในระยะสั 1นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทย
จะยงัคงเผชิญความผนัผวนจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกบัทิศทางนโยบายทางการเงินทั 1งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที)ในระยะกลาง
ถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ 1นตามการฟื1นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสําคัญที)ต้อง
ติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื1นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ กระแสของ
เงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี)ยงทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ 
ไตรมาสที� 4 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุตั 1งแต่ 1 ปีลงมาปรับตวัเพิ)มขึ 1นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการ
ปรับเพิ)มขึ 1นของอัตราดอกเบี 1ยนโยบายในอตัราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื)อวันที) 30 พ.ย. 
2565 ในขณะที)อตัราผลตอบแทนอายมุากกว่า 1 ปีลงมาปรับตวัลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72  โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากอตัราเงินเฟ้อ
ทั 1งภายในประเทศและต่างประเทศที)มีแนวโน้มชะลอตวัลง และสภาพคล่องในตลาดจากนกัลงทุนทั 1งในและต่างประเทศ  ในช่วงเวลา
เดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเปลี)ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตัวเพิ)มขึ 1นของอตัรา
ผลตอบแทนอายตุั 1งแต่ 1 ปีลงมาเป็นหลกั ตามทิศทางการขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยของธนาคารกลางสรัฐฯ (Fed) เพื)อสกดัเงินเฟ้อ  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) W ปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ 1นอัตราดอกเบี 1ย
นโยบาย 1 - 3 ครั 1งปีนี 1 ส่งผลให้อตัราดอกเบี 1ยนโยบายปรับขึ 1นมาอยู่ในชว่ง 1.50% - 2.00% ณ สิ 1นปี 2566 เพื)อสะท้อนถึงการฟื1นตวัของ
เศรษฐกิจไทยและเพื)อเพิ)มขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี 1คาดว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั 1งภายในและภายนอก
ประเทศ โดยมีปัจจัยสําคญัที)ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื1นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการ
ท่องเที)ยวและบริการ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี)ยงทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองต่อตลาดตราสารหนี 1ที)ระดบั “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั 1งนี 1มีสาเหตหุลกัมาจากภาพรวมการฟื1นตวัทางเศรษฐกจิ
ของไทยที)ทยอยฟื1นตวัได้ตามลําดบั โดยกนง.ได้ทยอยปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยนโยบายสู่ระดบั 1.50% ในเดือนมกราคม และมีแนวโน้มที)
จะทยอยปรับขึ 1นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื)องไปในปี 2566 ที)คาดว่าจะปรับขึ 1นสู่ระดบั 1.75% - 2.00% จากเงินเฟ้อที)ยงัอยู่ในระดบัสงู
เกินเป้าหมายของธปท. ในขณะที)ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี 1ยนโยบายสหรัฐฯที)ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่าง
คาดการณ์ของตลาด และ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  หาก Fed สามารถปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยนโยบายได้
สูงกว่าตลาดคาดสู่ช่วง 5.00% - 5.25% ในช่วงครึ)งปีแรกของปี 2566 อาจทําให้เกิดแรงเทขายขึ 1นอีกครั 1ง นอกจากนี 1ยังไม่มีแนวโน้ม
สําหรับการปรับลดอตัราดอกเบี 1ยในลําดบัถดัไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั 1งล่าสดุ สําหรับตลาดตราสารหนี 1ภาคเอกชนไทยมีอตัรา
ผลตอบแทนที)น่าสนใจ ทําให้กองทนุที)มีการลงทนุในหุ้นกู้ เอกชนสามารถช่วยลดความผนัผวนของตลาดลงได้บ้าง 

- การลงทุนในตราสารทุน - 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที)ผ่านมา กองทนุยงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) เป็นหลกั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,708.89 จุด ก่อนปิดที) 1,622.36 จุด ณ วันที) 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.99 
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ)มขึ 1น โดยครึ)งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื)องจากมาตรการควํ)าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ)งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ 1นในเมืองเซินเจิ 1นซึ)งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื)อมั)นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ)าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ)มเติม นอกจากนี 1ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยครั 1งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั 1งในความพยายามที)จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี)ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ)าและอตัราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทนุเคลื)อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี)ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ)งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี)ยงทั)วโลก 
ก่อนที)จะฟื1นตวัขึ 1นในช่วงครึ)งหลงัของเดือนจากการที) Fed ปรับขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที)ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ 1ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ)มขึ 1น เนื)องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ)าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที)ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที)คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที)สดุในรอบ 40 ปี  
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ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั)วโลกมีความกงัวลเกี)ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที) Fed ปรับขึ 1น
อัตราดอกเบี 1ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื)องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที)สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี 1นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั 1งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื)นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ)มขึ 1นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที)สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี 1ยระยะยาวที)มีระดับตํ)ากว่าอัตราดอกเบี 1ยระยะสั 1น (inverted yield curve) ในขณะที) Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื)อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี 1 ราคานํ 1ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื)องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที)อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ)มขึ 1นของจํานวนผู้ติดเชื 1อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื1นตัวได้
ในช่วงครึ)งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที)คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ)มขึ 1น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที)ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ)มขึ 1นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที)ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที)เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ 1นในช่วงครึ)งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ)งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ)มขึ 1นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ)มอัตราดอกเบี 1ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั)วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ 1นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ)งเริ)มต้นขึ 1นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี 1อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ 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 1น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื)องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ 1นอัตรา
ดอกเบี 1ย ซึ)งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ)มขึ 1น การเลือกตั 1งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ 1นลงตามที)นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที)พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที)กรุงเทพฯจบสิ 1นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื 1อขายที)
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ)งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที)ผู้ ส่งคําสั)งซื 1อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื)อมั)น 
ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตวัเพิ)มขึ 1นอย่างต่อเนื)องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดชันีปรับตวัลดลงในช่วงต้นเดือน
สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื)นในภูมิภาค จากความกงัวลเกี)ยวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี)ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้ง
อตัราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี)ปุ่ นอย่างที)มิได้คาดไว้เป็นปัจจยักดดนัเพิ)มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีน
ประกาศยกเลิกมาตรการกกัตวัสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจยัสนบัสนนุบรรยากาศการลงทนุในตลาดหุ้นไทย ซึ)งเป็นประเทศ
ที)รับประโยชน์หลักในการฟื1นตัวของการท่องเที)ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคํานวณ 
Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดชันี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตวัเพิ)มขึ 1นร้อยละ 24 ในรอบเดือน
และร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 
ในเดือนมกราคม 2566 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัเพิ)มขึ 1นแต่เป็นการปรับตวัอ่อนแอกว่าดชันี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก 
การกลบัมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดบัเร็วกว่าที)คาดไว้เป็นแรงขบัเคลื)อนให้ตลาดที)ปรับตวัอ่อนแอกว่าตลาดอื)นในปี 2565 ฟื1นตวัขึ 1นอย่าง
แข็งแกร่ง และตลาดที)เป็นผู้ นําในปี 2565 ปรับตวัอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคํานวณหุ้น DELTA เข้าไป
ในดัชนี  SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ)มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที)สุดใน SET Index และการปรับตัว
ของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจยัชี 1นําหลกัของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคม
ในระดบัตํ)ากว่าที)คาดไว้ ทําให้นกัวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกําไรสทุธิลง 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัลดลงจากแรงต้านของปัจจยัทางมหภาค รวมไปถึงการกลบัทิศของอตัราเงินเฟ้อ
ในสหรัฐฯที)ฟื1นตวัขึ 1นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดนัให้ตลาดปรับตวัออกจากความเป็นไปได้ที)
เศรษฐกิจจะชะลอตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทนุตามการฟื1นตวัของเศรษฐกิจจีนเผชิญกบัแรงเทขายทํากําไร 
เมื)อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดบัอ่อนแอ และมีระดบัตํ)ากว่าที)นกั
ลงทนุคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกําไรสทุธิ (EPS) ของปี 2566 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองที)ดีขึ 1นต่อตลาดหุ้นโลกจากความรุนแรงของเงินเฟ้อที)ลดตํ)าลงทําให้ท่าทีของ Fed มีความผ่อนคลายมากขึ 1น การเปิด
ประเทศของจีนที)เร็วกว่าคาด ลดความเสี)ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์
เศรษฐกิจมหภาคในปัจจบุนัเป็นประโยชน์กบัหุ้นเติบโต (growth stock) ซึ)งตลาดหุ้นไทยมีสดัส่วนหุ้นเติบโตน้อยกว่าตลาดอื)นๆ จึงอาจ
ทําให้มีผลตอบแทนที)ตํ)ากว่าตลาดโลกได้ 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที)จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที)ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั 1งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างสมํ)าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื)อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ)งที)ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที)ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที)ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที)เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 169,587,130.27 96.64

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การแพทย์ 7,029,600.00 4.01

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 6,547,500.00 3.73

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 5,584,900.00 3.18

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 7,249,775.00 4.13

             ธนาคาร 11,568,750.00 6.59

             บรรจุภณัฑ์ 1,684,800.00 0.96

             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 1,701,000.00 0.97

             พลงังานและสาธารณูปโภค 25,000,794.90 14.25

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3,735,300.00 2.13

             พาณิชย์ 11,287,825.00 6.43

             แฟชนั 163,760.00 0.09

             วสัดุก่อสร้าง 3,662,400.00 2.09

             อาหารและเครืองดืม 11,293,280.50 6.44

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,050,700.00 0.60

     พนัธบตัรรัฐบาลและตวัเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 1,498,666.40 0.85

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี 6,648,560.68 3.79

             อายคุงเหลือมากกวา่ 3 ปี 2,794,661.69 1.59

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 29,749,264.31 16.96

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี 1,704,934.48 0.97

     หุน้กู้

         TRIS

             Rate AA+ 501,437.53 0.29

             Rate AA- 686,356.13 0.39

             Rate A+ 8,322,648.48 4.74

             Rate A 7,950,331.71 4.53

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีริด

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีริด

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566

             Rate A- 3,326,185.31 1.90

             Rate BBB+ 2,007,512.56 1.14

         FITCH_TH-LONG

             Rate AA+ 2,018,209.02 1.15

             Rate A- 2,008,582.44 1.15

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 113,565.79 0.06

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,550,274.01 1.45

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 145,554.33 0.08

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 6,111,229.08 3.48

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 6,111,229.08 3.48

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (296,808.20)  (0.17)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA  (296,808.20)  (0.17)

อนืๆ 19,472.04 0.05

     ลกูหนี 801,077.36 0.46

     เจา้หนี  (464,542.43)  (0.23)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (317,062.89)  (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 175,421,023.19 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีริด

รายงานสรุปเงนิลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 42,396,087.56 24.17

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ค)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 26,821,263.18 15.29

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สัดส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทบีริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 20.00 %
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดีเริด

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กมุภาพันธ์ 2566

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  ตวัเงินคลงั Bnp Paribas.,Bangkok Branch Bnp Paribas.,Bangkok Branch 29 มีนาคม 2566 1,500,000.00 1,498,666.40

2  พนัธบตัร กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 กนัยายน 2567 2,700,000.00 2,665,449.16

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2567 4,000,000.00 3,983,111.52

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2569 500,000.00 507,786.47

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2569 1,500,000.00 1,510,574.70

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2570 700,000.00 670,509.60

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2580 100,000.00 105,790.92

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มีนาคม 2566 10,500,000.00 10,492,726.97

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มีนาคม 2566 5,100,000.00 5,120,733.80

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 เมษายน 2566 3,300,000.00 3,296,157.48

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 24 พฤษภาคม 2566 500,000.00 499,439.92

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 พฤศจิกายน 2566 10,400,000.00 10,340,206.14

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 17 พฤษภาคม 2567 1,700,000.00 1,704,934.48

3  หุน้กู ้ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 11 พฤษภาคม 2566 AA+ 2,000,000.00 2,018,209.02

  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี 8 พฤศจิกายน 2567 AA+ 500,000.00 501,437.53

  บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 9 กมุภาพนัธ์ 2567 AA- 700,000.00 686,356.13

  บจ.ดีแทค ไตรเน็ต 5 กรกฏาคม 2567 A+ 2,400,000.00 2,418,032.21
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กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดีเริด

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 28 กมุภาพันธ์ 2566

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

  บจ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชนั ซิสเทม 20 เมษายน 2567 A+ 2,000,000.00 2,022,078.12

  บมจ. ซีพี ออลล์ 16 มิถุนายน 2567 A+ 500,000.00 496,973.18

  บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 5 มิถุนายน 2570 A+ 1,000,000.00 1,011,731.79

  บมจ.บา้นปู 27 มกราคม 2568 A+ 1,400,000.00 1,378,904.97

  บมจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 26 เมษายน 2567 A+ 1,000,000.00 994,928.21

  24 มิถุนายน 2567 A 900,000.00 893,659.99

  16 ธนัวาคม 2567 A 1,200,000.00 1,184,732.08

  บมจ.เงินติดลอ้ 13 กนัยายน 2568 A 2,000,000.00 2,045,257.56

  บมจ.พฤกษา โฮลดิง 18 พฤศจิกายน 2566 A 3,000,000.00 3,026,719.77

  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 1 เมษายน 2566 A 200,000.00 201,917.57

  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 31 มีนาคม 2568 A 600,000.00 598,044.74

  บมจ.ควอลิตีเฮาส์ 3 มีนาคม 2567 A- 1,800,000.00 1,816,871.13

  บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 18 กรกฏาคม 2567 A- 1,500,000.00 1,509,314.18

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 15 พฤศจิกายน 2567 A- 2,000,000.00 2,008,582.44

  บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 31 มกราคม 2568 BBB+ 2,000,000.00 2,007,512.56

4  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมือทวงถาม AAA 145,423.71 145,554.33

  บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมือทวงถาม A 113,490.55 113,565.79

ทรัสตเ์พอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี

ทรัสตเ์พอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,369,823.50  (0.1445) 25 เม.ย. 2566  (253,455.89)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 2,153,968.75  (0.0247) 25 เม.ย. 2566  (43,352.31)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดีเริด

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

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

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

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

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

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

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

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

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

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

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

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

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

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

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   1,691.47 1.7120

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 24.84 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 158.58 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.47 0.0308

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,905.36             1.9284

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ�ด

ตั *งแต่วันที� 1 มีนาคม 2565 ถงึวันที� 31 สิงหาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 50,678.99 11.28
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 40,127.14 8.93
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 39,809.52 8.86
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 38,979.69 8.68
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 37,631.26 8.38
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 37,289.19 8.30
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 33,900.44 7.55
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 25,547.11 5.69
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 23,350.85 5.20
บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง / Bualuang Securities Plc. 21,101.46 4.70
อ่ืนๆ / Other 100,787.72 22.44
รวม / Total 449,203.37 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีร่ิด / Krungsri Super Life Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2566

บริษทั
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 280.11 100.00
รวม / Total 280.11 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดเีร่ิด / Krungsri Super Life Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2566

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวติดีเร่ิด 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2566 

% 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 

(22 มีนาคม 2562) 

KFSUPER -2.04% -1.30% -1.47% -4.84% -0.56% N/A N/A -3.87% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -1.46% -0.15% 0.13% -0.50% 6.24% N/A N/A 2.07% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 4.76% 4.61% 4.58% 5.34% 9.87% N/A N/A 9.50% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 3.90% 4.05% 4.50% 5.36% 8.58% N/A N/A 8.11% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  
1.  ดชันีพนัธบตัรที่มีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 2 ปี สดัส่วน 20% 
2.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ 

ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี สดัสว่น 20% 
3.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 60% 

*เร่ิมใชด้ชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 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 5 - 1

3 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 6 - -

4 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 4 4 19 - 3

5 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

6 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2 2 7 1 2

7 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 3 3 20 1 1

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

9 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

10 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 1 7 - 1

11 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1 1 6 - 1

12 บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 1 1 9 - -

13 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 9 1 1

14 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 1 1 14 1 1

15 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 10 - -

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

17 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 2 2 8 - 2

18 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 1 1 9 2 -

19 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

20 บมจ.ปตท 1 1 7 - 1

21 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

ดิจิทัล

1 1 - - 1

22 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 1 1 6 - 1

23 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

24 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 2 2 9 1 1

25 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 5 - -

26 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 1 1 7 - 1

27 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

28 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1 1 9 - 1

29 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

30 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 1 1 8 - 1

31 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

32 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 9 1 1

33 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 9 - 1

34 บมจ.เงินติดล้อ 1 1 7 - 1
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 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

7 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 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 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

ชุดข่ายงานในวันที่ 8 ม.ค.2566 

ผู้จัดการกองทุนให้ความเห็นว่าการจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเ

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

9 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 

(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี) 

หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

10 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.ธ.กรุงเทพ

4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 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
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

17 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 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

20 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.ปตท
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

26 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2565

/ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 1เดือน)  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในต

ำแหน่งเกิน 9ปี 

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.เงินติดล้อ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร่ิด 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2. 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเร่ิด 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. 
20.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั  
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 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 145.73%  

ตราสารทุน  ตราสารหนี ้  
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 1. นางสาวพรทิพา   หน่ึงน ้าใจ 
2. นายสาธิต บวัชู 2. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์ 4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์ 5. นางสาวณัฐยา  เตรียมวิทยา 
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