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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี - 
(KFTHAISM) ตั -งแต่วันที6 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที6 31 มกราคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี - มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที6 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 257 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.3813 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ6มขึ -นร้อยละ 2.44 น้อยกว่าดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที6เพิ6มขึ -นร้อยละ 4.29 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที6ผ่านมา  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ปรับตวัระหว่าง 1,517.51– 1,718.55 จุด ก่อนปิดที6 
1,671.46 จดุ ณ วนัที6 31 มกราคม 2566 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ6มขึ -นร้อยละ 4.29 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ6มขึ -น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงที6สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ -ามันดิบปรับตัวเพิ6มขึ -นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั -งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี -ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื6อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที6นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ6มขึ -น โดยครึ6งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื6องจากมาตรการควํ6าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ6งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ -นในเมืองเซินเจิ -นซึ6งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื6อมั6นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ6าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ6มเติม นอกจากนี -ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ -นอตัราดอกเบี -ยครั -งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั -งในความพยายามที6จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี6ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ6าและอตัราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทนุเคลื6อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี6ยง 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ6งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี6ยงทั6วโลก 
ก่อนที6จะฟื-นตวัขึ -นในช่วงครึ6งหลงัของเดือนจากการที6 Fed ปรับขึ -นอตัราดอกเบี -ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที6ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ -ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ6มขึ -น เนื6องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ6าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที6ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที6คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที6สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั6วโลกมีความกงัวลเกี6ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที6 Fed ปรับขึ -น
อัตราดอกเบี -ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื6องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที6สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี -นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั -งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื6นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ6มขึ -นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที6สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี -ยระยะยาวที6มีระดับตํ6ากว่าอัตราดอกเบี -ยระยะสั -น (inverted yield curve) ในขณะที6 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื6อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี - ราคานํ -ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื6องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที6อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ6มขึ -นของจํานวนผู้ติดเชื -อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื-นตัวได้
ในช่วงครึ6งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที6คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ6มขึ -น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที6ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ6มขึ -นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที6ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที6เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ -นในช่วงครึ6งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ6งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ6มขึ -นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ6มอัตราดอกเบี -ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั6วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ -นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
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ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ6งเริ6มต้นขึ -นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี -อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที6
ระดบัสงูที6สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที6 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ6งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ6งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที6นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ6งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื6นตามมา 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตวัเพิ6มขึ -น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื6องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ -นอัตรา
ดอกเบี -ย ซึ6งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ6มขึ -น การเลือกตั -งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ -นลงตามที6นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที6พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที6กรุงเทพฯจบสิ -นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื -อขายที6
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ6งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที6ผู้ ส่งคําสั6งซื -อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื6อมั6น 
ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตวัเพิ6มขึ -นอย่างต่อเนื6องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดชันีปรับตวัลดลงในช่วงต้นเดือน
สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื6นในภูมิภาค จากความกงัวลเกี6ยวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี6ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้ง
อตัราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี6ปุ่ นอย่างที6มิได้คาดไว้เป็นปัจจยักดดนัเพิ6มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีน
ประกาศยกเลิกมาตรการกกัตวัสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจยัสนบัสนนุบรรยากาศการลงทนุในตลาดหุ้นไทย ซึ6งเป็นประเทศ
ที6รับประโยชน์หลักในการฟื-นตัวของการท่องเที6ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคํานวณ 
Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดชันี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตวัเพิ6มขึ -นร้อยละ 24 ในรอบเดือน
และร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 
ในเดือนมกราคม 2566 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัเพิ6มขึ -นแต่เป็นการปรับตวัอ่อนแอกว่าดชันี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก 
การกลบัมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดบัเร็วกว่าที6คาดไว้เป็นแรงขบัเคลื6อนให้ตลาดที6ปรับตวัอ่อนแอกว่าตลาดอื6นในปี 2565 ฟื-นตวัขึ -นอย่าง
แข็งแกร่ง และตลาดที6เป็นผู้ นําในปี 2565 ปรับตวัอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคํานวณหุ้น DELTA เข้าไป
ในดัชนี  SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ6มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที6สุดใน SET Index และการปรับตัว
ของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจยัชี -นําหลกัของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคม
ในระดบัตํ6ากว่าที6คาดไว้ ทําให้นกัวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกําไรสทุธิลง 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองที6ดีขึ -นต่อตลาดหุ้นโลกจากความรุนแรงของเงินเฟ้อที6ลดตํ6าลงทําให้ท่าทีของ Fed มีความผ่อนคลายมากขึ -น การเปิด
ประเทศของจีนที6เร็วกว่าคาด ลดความเสี6ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์
เศรษฐกิจมหภาคในปัจจบุนัเป็นประโยชน์กบัหุ้นเติบโต (growth stock) ซึ6งตลาดหุ้นไทยมีสดัส่วนหุ้นเติบโตน้อยกว่าตลาดอื6นๆ จึงอาจ
ทําให้มีผลตอบแทนที6ตํ6ากว่าตลาดโลกได้ 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที6จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที6ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั -งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน อย่างสมํ6าเสมอ โดยบริษัทฯเชื6อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิ6งที6ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที6ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั -งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 249,609,278.29       305,932,539.74       

เงินฝากธนาคาร 8,761,284.36           626,379.85              

ลูกหนี

จากดอกเบีย 7,393.34                  340.03                     

จากการขายเงินลงทุน 1,390,123.59           3,211,398.87           

จากการขายหน่วยลงทุน -                           14,851.67                

รวมสินทรัพย์ 259,768,079.58       309,785,510.16       

หนีสิน

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 2,147,959.57           1,703,605.69           

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 79,991.57                87,462.57                

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 63,580.19                4,428.21                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 461,830.32              555,153.10              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,109.01                  51.00                       

หนีสินอืน 11,664.20                14,285.96                

รวมหนีสิน 2,766,134.86           2,364,986.53           

สินทรัพย์สุทธิ   257,001,944.72       307,420,523.63       

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 178,704,492.04       218,977,211.70       

กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 129,298,154.64       147,875,192.81       

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (51,000,701.96) (59,431,880.88)

สินทรัพย์สุทธิ 257,001,944.72       307,420,523.63       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 14.3813 14.0389

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 17,870,449.2043 21,897,721.1705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวตีิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                                                

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3500 เมือทวงถาม 422,610.90       422,610.90         0.17           

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000 เมือทวงถาม 13,978,501.45  13,978,501.45    5.60           

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 14,401,112.35    5.77           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       

   กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกจิการเกษตร 6,799,950.00      2.72           

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 310,500            6,799,950.00      2.72           

หมวดอาหารและเครืองดืม                                                                                                                                                                                     39,404,444.30    15.80         

บมจ.เอเชียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชนัแนล AAI 409,379            2,742,839.30      1.10           

บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั ASIAN 643,000            8,680,500.00      3.48           

บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชนั ITC 135,200            3,785,600.00      1.52           

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 256,700            14,567,725.00    5.84           

บมจ.อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย RBF 32,800              416,560.00         0.17           

บมจ.เซ็ปเป้ SAPPE 140,900            6,622,300.00      2.65           

บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง SNNP 109,700            2,588,920.00      1.04           

   กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค                                                                                                                                                                                               

หมวดแฟชัน                                                                                                                                                                                            10,594,900.00    4.25           

บมจ.ซาบีน่า SABINA 419,600            10,594,900.00    4.25           

   กลุ่มธุรกจิการเงนิ                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  18,197,700.00    7.29           

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภทัร KKP 131,900            9,002,175.00      3.61           

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 215,100            9,195,525.00      3.68           

หมวดเงนิทุนและหลกัทรัพย์ 19,545,636.00    7.83           

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 31,300              6,244,350.00      2.50           

บมจ.เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT 79,800              4,269,300.00      1.71           

บมจ.ไมโครลิสซิง MICRO 840,800            3,716,336.00      1.49           

บมจ.ราชธานีลิสซิง THANI 1,296,500         5,315,650.00      2.13           

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวติ 2,746,250.00      1.10           

บมจ.ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชนั TQM 65,000              2,746,250.00      1.10           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวติี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดยานยนต์ 5,674,700.00      2.27           

บมจ.สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี SAT 135,500            2,899,700.00      1.16           

บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า STANLY 14,800              2,775,000.00      1.11           

หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ 8,266,560.00      3.31           

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 523,200            8,266,560.00      3.31           

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง 9,523,020.00      3.81           

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 804,700            6,920,420.00      2.77           

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 143,000            2,602,600.00      1.04           

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                   16,499,222.00    6.61           

บมจ.ช.การช่าง CK 472,700            10,683,020.00    4.28           

บมจ.ไพลอน PYLON 1,327,900         5,816,202.00      2.33           

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    7,720,640.00      3.09           

บมจ.เอม็ บี เค MBK 419,600            7,720,640.00      3.09           

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   25,306,741.60    10.14         

บมจ.บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 350,500            11,566,500.00    4.63           

บมจ.บา้นปู BANPU 301,466            3,497,005.60      1.40           

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชนั BCP 147,600            5,387,400.00      2.16           

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ CKP 1,074,300         4,855,836.00      1.95           

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 25,427,680.00    10.18         

บมจ.ดูโฮม DOHOME 426,300            5,797,680.00      2.32           

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 239,700            10,007,475.00    4.01           

บมจ.เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ MEGA 143,900            7,518,775.00      3.01           

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย SINGER 76,500              2,103,750.00      0.84           

หมวดการแพทย์ 6,825,580.00      2.74           

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 313,100            6,825,580.00      2.74           

หมวดสือและสิงพมิพ์ 7,005,960.00      2.81           

บมจ.เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 898,200            7,005,960.00      2.81           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวติี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      8,934,750.00      3.58           

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง PSL 541,500            8,934,750.00      3.58           

   กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 6,232,325.00      2.50           

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชนั FORTH 144,100            6,232,325.00      2.50           

   กลุ่มตลาดหลกัทรัพย์ใหม่

หมวดธุรกจิขนาดกลางและย่อม 9,499,120.00      3.80           

บมจ.บลูบิค กรุ๊ป BBIK 47,200              6,395,600.00      2.56           

บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป SPA 260,800            3,103,520.00      1.24           

รวมหุ้นสามัญ 234,205,178.90  93.83         

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

   กลุ่มทรัพยากร

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค

บมจ.บา้นปู BANPU-W5 6 ก.ย. 2566 291,566            1,002,987.04      0.40           

รวมใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,002,987.04      0.40           

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 241,180,326.07 บาท) 249,609,278.29  100.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวติี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 3 -
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                                                

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000 เมือทวงถาม 422,009.75       422,009.75         0.14           

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500 เมือทวงถาม 963,434.01       963,434.01         0.31           

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 1,385,443.76      0.45           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       

   กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกจิการเกษตร 10,937,730.00    3.57           

บมจ.จีเอฟพทีี GFPT 312,900            4,286,730.00      1.40           

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 221,700            6,651,000.00      2.17           

หมวดอาหารและเครืองดืม                                                                                                                                                                                     30,194,845.00    9.88           

บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั ASIAN 260,800            4,303,200.00      1.41           

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 252,300            13,182,675.00    4.31           

บมจ.อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย RBF 358,100            6,839,710.00      2.24           

บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง SNNP 362,300            5,869,260.00      1.92           

   กลุ่มธุรกจิการเงนิ                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  40,318,350.00    13.18         

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภทัร KKP 364,800            25,353,600.00    8.29           

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 369,500            14,964,750.00    4.89           

หมวดเงนิทุนและหลกัทรัพย์ 26,128,234.00    8.54           

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 41,000              7,503,000.00      2.45           

บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ BAM 119,700            2,441,880.00      0.80           

บมจ.เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT 136,200            8,716,800.00      2.85           

บมจ.ไมโครลิสซิง MICRO 264,600            1,971,270.00      0.64           

บมจ.ราชธานีลิสซิง THANI 1,302,200         5,495,284.00      1.80           

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวติ 2,123,000.00      0.69           

บมจ.ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชนั TQM 44,000              2,123,000.00      0.69           

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดยานยนต์ 11,583,030.00    3.79           

บมจ.สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี SAT 381,300            8,808,030.00      2.88           

บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า STANLY 14,800              2,775,000.00      0.91           

หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ 8,789,760.00      2.87           

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 523,200            8,789,760.00      2.87           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวติี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง 10,645,390.00    3.48           

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 566,500            5,778,300.00      1.89           

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 268,900            4,867,090.00      1.59           

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                   26,551,770.00    8.68           

บมจ.ช.การช่าง CK 910,600            19,213,660.00    6.28           

บมจ.ไพลอน PYLON 1,561,300         7,338,110.00      2.40           

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    8,006,210.00      2.62           

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 99,000              2,118,600.00      0.70           

บมจ.เอม็ บี เค MBK 399,500            5,113,600.00      1.67           

บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป PLAT 266,900            774,010.00         0.25           

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   31,888,578.60    10.43         

บมจ.บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 95,700              2,607,825.00      0.85           

บมจ.บา้นปู BANPU 440,366            4,888,062.60      1.60           

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชนั BCP 285,300            7,917,075.00      2.59           

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ CKP 1,144,400         5,836,440.00      1.91           

บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนาํ

         ภาคตะวนัออก EASTW 203,800            1,915,720.00      0.63           

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง SPRC 606,900            5,826,240.00      1.90           

บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล UBE 1,248,800         2,897,216.00      0.95           

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 11,817,765.00    3.86           

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 190,900            7,683,725.00      2.51           

บมจ.อาร์เอส RS 228,400            4,134,040.00      1.35           

หมวดการแพทย์ 4,770,315.00      1.56           

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 143,000            2,674,100.00      0.87           

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG 229,800            758,340.00         0.25           

บมจ.โรงพยาบาลรามคาํแหง RAM 38,500              1,337,875.00      0.44           

หมวดสือและสิงพมิพ์ 13,663,690.00    4.47           

บมจ.เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 461,600            5,031,440.00      1.65           

บมจ.วีจีไอ VGI 166,500            915,750.00         0.30           

บมจ.เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท์ WORK 335,500            7,716,500.00      2.52           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวติี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

หมวดการท่องเทียวและสันทนาการ 15,958,932.80    5.21           

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 237,200            8,302,000.00      2.71           

บมจ.ดิ เอราวณั กรุ๊ป ERW 2,423,080         7,656,932.80      2.50           

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      28,913,662.50    9.45           

บมจ.เอเชีย เอวเิอชนั AAV 4,268,501         10,671,252.50    3.49           

บมจ.การบินกรุงเทพ BA 784,100            7,292,130.00      2.38           

บมจ.เคอรี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) KEX 70,700              1,739,220.00      0.57           

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง PSL 431,800            6,779,260.00      2.22           

บมจ.อาร์ ซี แอล RCL 57,900              2,431,800.00      0.79           

   กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 11,915,110.00    3.89           

บมจ.โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชนั DTAC 139,800            6,465,750.00      2.11           

บมจ.เจ.อาร์.ดบัเบิลย.ู ยทิูลิตี JR 736,400            5,449,360.00      1.78           

   กลุ่มตลาดหลกัทรัพย์ใหม่

หมวดธุรกจิขนาดกลางและย่อม 6,949,935.00      2.27           

บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป SPA 532,300            3,646,255.00      1.19           

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง TPCH 284,800            3,303,680.00      1.08           

รวมหุ้นสามัญ 301,156,307.90  98.44         

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

   กลุ่มทรัพยากร

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค

บมจ.บา้นปู BANPU-W4 6 ก.ย. 2565 525,166            2,457,776.88      0.80           

บมจ.บา้นปู BANPU-W5 6 ก.ย. 2566 291,566            933,011.20         0.31           

รวมใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,390,788.08      1.11           

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 283,166,983.14 บาท) 305,932,539.74  100.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 3 -

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวติี

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 9,286,935.60           11,150,101.30         

รายไดด้อกเบีย 28,781.83                18,664.72                

รายไดอื้น 156,291.60              467,692.16              

รวมรายได้ 9,472,009.03           11,636,458.18         

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 4,354,907.80           5,437,320.25           

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 68,226.95                87,557.29                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 435,490.69              543,732.12              

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00                60,000.00                

ค่านายหนา้ซือหลกัทรัพย์ 272,886.57              344,595.22              

รวมค่าใช้จ่าย 5,191,512.01           6,473,204.88           

รายได้สุทธิ 4,280,497.02           5,163,253.30           

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 18,491,603.56         73,785,227.19         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (14,336,604.38) 8,625,835.69           

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน 4,154,999.18           82,411,062.88         

การเพิมขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 8,435,496.20           87,574,316.18         

หกั ภาษีเงินได้ 3.3 (4,317.28) (2,799.70)

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ 8,431,178.92           87,571,516.48         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที  31 มกราคม  2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวตีิ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 8,431,178.92 87,571,516.48

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 22,663,197.70 132,158,326.51

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (81,512,955.53) (179,702,135.31)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (50,418,578.91) 40,027,707.68

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 307,420,523.63 267,392,815.95

สินทรัพย์สุทธิสินปี 257,001,944.72 307,420,523.63

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 21,897,721.1705 25,172,103.0976

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 1,550,844.2928 9,966,900.7058

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (5,578,116.2590) (13,241,282.6329)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 17,870,449.2043 21,897,721.1705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอคิวตีิ

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที  31 มกราคม  2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพอืผูล้งทุนทวัไป ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน 

โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึงจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ทีมีปัจจัยพืนฐานดี และ/หรือมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเนน้ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ส่วนทีเหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้ ตราสารแห่งหนี ตราสาร 

กึงหนีกึงทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ใบสาํคญัแสดงสิทธิ อนุพนัธ์ ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืน 

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนดใหล้งทนุได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจัดการลงทุนกาํหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบตัิทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการ

บญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ้่าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

เ งินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว ้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใชร้าคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน ในกรณีทีไม่มีราคาดงักล่าว ผูจ้ดัการ

กองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพือ

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนซึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดง

ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉลียทีไดม้าในวนัล่าสุด 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

รายได้อืน เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพยที์เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

เมือมีการสังซือ หรือสังขายคืน หรือสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 

ร้อยละ 0.15 โดยคาํนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 ภาษีเงนิได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 
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3.4 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.5 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงไว้

ในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 241,813,344.93 398,284,726.55 

ขายเงินลงทุน 302,291,605.56 435,301,175.80 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดงัตอ่ไปนี  

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,354,907.80 5,437,320.25 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 435,490.69 543,732.12 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์ 85,218.15 79,180.94 อตัราตลาด 
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   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)    

ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซือเงินลงทุนในตราสารทุน - 1,164,350.00 ตามอตัราทีเสนอซือโดย

บริษัทค้าหลักทรั พย์/

ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน - 1,589,885.87 ตามอตัราทีเสนอซือโดย

บริษัทค้าหลักทรั พย์/

ราคาตลาด 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 360,170.53 443,818.11 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 36,017.06 44,381.82 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอนหนีสิน

ให้ผูอื้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด)  

ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับสินทรัพย์

หรือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

                       หรือหนีสินอย่างเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ 

                              ทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทสีังเกตได ้

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 235,208,165.94 - - 235,208,165.94 

ตราสารหนี -  14,401,112.35 - 14,401,112.35 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 304,547,095.98 - - 304,547,095.98 

ตราสารหนี -  1,385,443.76 - 1,385,443.76 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดทีมีสภาพ

คล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที 1 นันประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนทีมีสภาพ

คล่อง และใบสาํคญัแสดงสิทธิ กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสาํหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที 2 เครืองมือทางการเงินเหล่านี

ประกอบดว้ย ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 
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6.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที ไม่มีอัตราดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 23,162,396.71 - - 23,162,396.71 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 235,208,165.94 235,208,165.94 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 7,393.34 7,393.34 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 1,390,123.59 1,390,123.59 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 2,147,959.57 2,147,959.57 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 79,991.57 79,991.57 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 63,580.19 63,580.19 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 461,830.32 461,830.32 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 1,109.01 1,109.01 

หนีสินอืน - - 11,664.20 11,664.20 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที ไม่มีอัตราดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 2,011,823.61 - - 2,011,823.61 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 304,547,095.98 304,547,095.98 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 340.03 340.03 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 3,211,398.87 3,211,398.87 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 14,851.67 14,851.67 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 1,703,605.69 1,703,605.69 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 87,462.57 87,462.57 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 4,428.21 4,428.21 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 555,153.10 555,153.10 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 51.00 51.00 

หนีสินอืน - - 14,285.96 14,285.96 

6.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันันจึงไม่มีความเสียง

จากอตัราแลกเปลียน 

7. การอนุมัติงบการเงนิ  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 15 มีนาคม 2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 258,377,955.99 100.55

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 8,266,560.00 3.22

             การแพทย์ 6,825,580.00 2.66

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 8,934,750.00 3.48

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 19,545,636.00 7.61

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร 6,232,325.00 2.42

             ธนาคาร 18,197,700.00 7.08

             ธุรกิจการเกษตร 6,799,950.00 2.65

             ธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม 9,499,120.00 3.70

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 16,499,222.00 6.42

             ประกนัชีวติและประกนัภยั 2,746,250.00 1.07

             พลงังานและสาธารณูปโภค 25,306,741.60 9.85

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7,720,640.00 3.00

             พาณิชย์ 25,427,680.00 9.89

             แฟชั1น 10,594,900.00 4.12

             ยานยนต์ 5,674,700.00 2.21

             วสัดุก่อสร้าง 9,523,020.00 3.71

             สื1อและสิ1งพิมพ์ 7,005,960.00 2.73

             อาหารและเครื1องดื1ม 39,404,444.30 15.33

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             พลงังานและสาธารณูปโภค 1,002,987.04 0.39

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 422,764.80 0.16

         FITCH-LONG

             Rate BBB 8,762,587.62 3.41

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 13,984,437.63 5.44

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มดิแคปอคิวติี1
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มดิแคปอคิวติี1
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566

อื4นๆ  (1,376,011.27)  (0.55)

     ลูกหนีO 1,390,123.59 0.54

     เจา้หนีO  (2,304,304.54)  (0.91)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (461,830.32)  (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 257,001,944.72 100.00
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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  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  4,354.91                  1.6050

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   68.23                       0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   435.49                     0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -    -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00                       0.0221

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) -    -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 4,918.63              1.8127

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มดิแคปอิควติี�

ตั *งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที� 31 มกราคม 2566

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 98,228.37 13.97
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 89,174.60 12.69
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 88,153.25 12.54
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 85,218.15 12.12
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 47,842.41 6.81
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. 43,737.84 6.22
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 37,215.01 5.29
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 33,919.61 4.83
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 32,170.45 4.58
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 27,736.86 3.95
อ่ืนๆ / Other 119,518.38 17.00
รวม / Total 702,914.93 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มดิแคปอคิวติี้ / Krungsri Thai Small-Mid Cap Equity Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 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 

(26 กุมภาพันธ ์2559) 

KFTHAISM -0.06% -0.37% 2.03% 2.44% 12.51% -3.22% N/A 5.38% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.20% 4.09% 7.29% 4.29% 6.44% 1.25% N/A 6.53% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 7.86% 8.04% 10.44% 13.40% 18.81% 17.09% N/A 16.07% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 7.24% 7.90% 8.93% 10.91% 19.56% 16.68% N/A 18.57% 

 

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

  **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. อาร์เอส 1 1 8 - 1

2 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 1 1 7 - 1

3 บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 1 1 8 3 1

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 1 1 7 1 1

5 บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น 1 1 8 2 1

6 บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 1 1 5 - 1

7 บมจ ไพลอน 1 1 6 2 1

8 บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 1 1 9 - 1

9 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 3 3 10 - 2

10 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

11 บมจ.จีเอฟพีที 1 1 6 1 -

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1 1 6 - 1

13 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร 1 1 7 1 1

14 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 3 3 12 - 3

15 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 1 6 - 1

16 บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 2 2 11 - 2

17 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 1 1 7 1 1

18 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 1 1 8 1 1

19 บมจ.การบินกรุงเทพ 1 1 6 1 1

20 บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป 1 1 8 - 1

21 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 1 1 5 2 1

22 บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง 1 1 7 1 1

23 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 12 - 1

24 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 2 2 9 1 1

25 บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง 1 1 10 1 1

26 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 1 1 9 1 1

27 บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย 2 2 10 - 2

28 บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 1 1 7 3 1

29 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

30 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

31 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

32 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา 2 2 13 - 2

33 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

34 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 1 1 9 1 1

35 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย 1 1 5 - 1
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

36 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 1 1 8 - 1

37 บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 1 1 8 1 1

38 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 1 1

39 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

40 บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ 1 1 6 - 1

41 บมจ. ไมโครลีสซิ่ง 1 1 11 - 1

42 บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 1 1 7 - 1

43 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 1 10 - 1

44 บมจ.บลูบิค กรุ๊ป 1 1 6 - 1

45 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 กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. อาร์เอส

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

2 บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกร

รมการใหม่

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ เนื่องจาก นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นเวลา 10 ปี 

1เดือน หากรับตำแหน่งอีกวาระจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9ปี 

วาระที่ 7 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกร

รมการใหม่

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ เนื่องจากนายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลา 9ปี 5เดือน 

หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่

ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ ไพลอน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายเสรี จินตนเสรี เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 16 ปี)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ / ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 16 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.จีเอฟพีที

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 24ปี 

ซึ่งหากได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคราวนี้อีก 3 

ปีจะเท่ากับ 27 ปี

13 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

14 บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

           การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นางดัยนา บุนนาค  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.ซีเค พาวเวอร์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ซีเค พาวเวอร์

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี10 เดือน 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.การบินกรุงเทพ

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

                นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

/ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ, 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากอนุมัติกลับให้เข้าไปเป็นกรรมการอิสระใหม่จะทำ

ให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7ปี จะเป็น 

10 ปีหากได้รับเลือกอีกวาระ)

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายวัชรา ตันตริยานนท์ จะดำรงตำแหน่ง 

"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายธนะชัย สันติชัยกูล จะดำรงตำแหน่ง 

"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

              นายธันวา ธีระวิทยเลิศ

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นายธันวา ธีระวิทยเลิศ กรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี 

ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่

องเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

29 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง

วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระ 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่

องเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 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

32 บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

33 บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพลากร สุวรรณรัฐ  

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 15 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์  

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 

ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

36 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)

38 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

39 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

41 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย พิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งในปีที่ผ่านมา 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่ พ.ศ. 2553 

หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าอีกครั้ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

42 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

43 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

44 บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             นายบรรยง พงษ์พานิช

/ กรรมการอิสระ , ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 

วาระ (20 ปี)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

45 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และพิจารณาอำนาจกรรมการ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอนุชา สิหนาทกถากุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

46 บมจ.ช.การช่าง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

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

47 บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

48 บมจ. ไมโครลีสซิ่ง

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

49 บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

50 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

51 บมจ.บลูบิค กรุ๊ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

52 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

53 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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิต้ี 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี ้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 ์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 
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 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 75.76% 
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