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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
หุ้ นไดนามิคเพื+อการเลี ,ยงชีพ (KFDNMRMF) ตั ,งแต่วนัที+ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที+ 30 เมษายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมี
รายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื+อการเลี ,ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที+ 30 เมษายน 2565 เท่ากบั 283.09 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.5105 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ+มขึ ,นร้อยละ 4.03 ใกล้เคียงดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที+เพิ+มขึ ,นร้อยละ 4.22 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบครึ+งปีที+ผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตวัอยู่ระหว่าง 1,565.95 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที+ 1,667.44 จุด ณ 
วนัที+ 30 เมษายน 2565  
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั ,งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที+ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ ,นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัส และประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี ,จะมีออกมามากขึ ,นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที+ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ ,นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ ,นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมถึงการส่งออกยังคงปรับเพิ+มขึ ,นใน
หลายหมวดสินค้า 
ในเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี+ยวกบัความรุนแรงของไวรัสสายพนัธุ์ 
Omicron และความเป็นไปได้ที+รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ+มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มีความ
รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนอีกครั ,ง และในการประชุมครั ,งสุดท้ายของปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ประกาศว่าจะปรับเพิ+มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื ,อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที+คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยกลบัมาปรับตวัอย่างผนัผวนทว่ามีระดับตํ+ากว่าเมื+อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศพัฒนา
แล้ว ในช่วงครึ+งเดือนแรกดัชนีปรับตัวเพิ+มขึ ,น ก่อนจะปรับตัวลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี+ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์
ภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลบัมาปรับตวัเพิ+มขึ ,น จากการที+พรรคพลงัประชารัฐซึ+งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ใน
การเลือกตั ,งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที+ชุมพรและสงขลา นอกจากนี ,เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 
20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี+ยวกบัเสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที+เกิดขึ ,นทั ,งในและต่างประเทศ 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ+มขึ ,น ท่ามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าสงูสดุในรอบ 7 เดือน ราคานํ ,ามนัดิบปรับตวัเพิ+มขึ ,นสงูกว่าระดบั 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรลเป็นครั ,งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี ,ยังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนภายในประเทศไทยรายงานผลประกอบการ
ไตรมาส 4/64 อย่างต่อเนื+อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที+นกัวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ 
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ+มขึ ,น โดยครึ+งเดือนแรกดชันี SET ปรับตวัลงเนื+องจากมาตรการควํ+าบาตรของชาติ
ตะวนัตกต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ+งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ ,นในเมืองเสินเจิ ,นซึ+งเป็น
เมืองอุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื+อมั+นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจบัลบดงักล่าว ตลาดไทยยงัสามารถกลบัมาปิดบวกในช่วง
ปลายเดือนจากเงินทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการการควํ+าบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมือง
ป้องกัน COVID-19 ในประเทศจีนส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ+มเติม นอกจากนี ,ธนาคารสหรัฐฯ (Fed) ส่ง
สญัญาณการปรับขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยครั ,งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั ,งในความพยายามที+จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวล
เกี+ยวกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับตํ+าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื+อนย้ายออกจาก
สินทรัพย์เสี+ยง 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า ปัจจยัเรื+องเงินเฟ้อ และความกังวลเรื+องภาวะเศรษฐกิจถดถอยยงัคงเป็นปัจจยัลบให้กบัตลาดหุ้นทั+วโลก รวมไปถึง
ตลาดหุ้นไทย  อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายมาตรการการรับนกัท่องเที+ยว การบริโภคภายในประเทศ และมาตรการสนบัสนนุจากภาครัฐ
ยงัคงเป็นปัจจยัช่วยหนนุเศรษฐกิจไทยได้ 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที+จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที+ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั ,งในเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมํ+าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื+อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิ+งที+ส่งเสริมให้กองทุนมีโอกาส
สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที+ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที+ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที+เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
26 พฤษภาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเล้ียงชีพ 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพ่ือการเล้ียงชีพ 
อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
                                                                                (Thierry Tassenoey     คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 266,935,450.28  บาท) 284,016,645.36        

เงินฝากธนาคาร 2,074,353.06            

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 10,998.37                 

จากการขายเงินลงทุน 4,107.51                   

จากการขายหน่วยลงทุน 155,500.00               

จากเงินปันผล 1,938,670.18            

รวมสินทรัพย์ 288,200,274.48        

หนี0 สิน

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 131,183.44               

จากการซื0อเงินลงทุน 4,402,052.54            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 557,495.71               

หนี0 สินอื>น 15,219.08                 

รวมหนี0 สิน 5,105,950.77            
สินทรัพยสุ์ทธิ 283,094,323.71        

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที>ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 245,943,729.33        

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 33,649,885.30          

บญัชีปรับสมดุล 3,500,709.08            
สินทรัพยสุ์ทธิ 283,094,323.71        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.5105                    

จาํนวนหน่วยลงทุนที>จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 24,594,372.9326      

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคเพื>อการเลี0ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 16,711.06                 

  รายไดเ้งินปันผล 4,354,972.68            

  รายไดอื้/น 210,606.59               

รวมรายได้ 4,582,290.33            

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,561,789.83            

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 30,100.99                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 192,134.24               

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 29,753.07                 

  ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย์ 169,676.65               

รวมค่าใชจ่้าย 2,983,454.78            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,598,835.55            

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 3,952,801.01            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5,365,786.11            

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที/เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 9,318,587.12            
การเพิ/มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 10,917,422.67          

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคเพื/อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที/ 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /

 จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 8.72

                              บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.100000 เมื=อทวงถาม 12,019,708.82 12,019,708.82 4.23

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื=อทวงถาม 12,742,997.10 12,742,997.10 4.49

หุน้จดทะเบียน

หุน้สามญั

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

                    หมวดธุรกิจการเกษตร 3.12

                              บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 351,300.00 8,870,325.00 3.12

          กลุ่มธุรกิจการเงิน

                    หมวดธนาคาร 20.09

                              บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 105,600.00 16,156,800.00 5.69

                              บมจ.เอสซีบี เอกซ์ SCB 175,800.00 20,217,000.00 7.12

                              บมจ.ทุนธนชาต TCAP 289,500.00 11,652,375.00 4.10

                              บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต TTB 6,950,400.00 9,035,520.00 3.18

                    หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 4.27

                              บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 39,300.00 7,565,250.00 2.66

                              บมจ.ศรีสวสัดิU  คอร์ปอเรชั=น SAWAD 85,170.00 4,577,887.50 1.61

                    หมวดประกนัชีวติและประกนัภยั 0.73

                              บมจ.ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั=น TQM 41,500.00 2,064,625.00 0.73

          กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

                    หมวดวสัดุก่อสร้าง 1.89

                              บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 329,400.00 5,369,220.00 1.89

                    หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 4.54

                              บมจ.ช.การช่าง CK 660,600.00 12,881,700.00 4.54

                    หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2.54

                              บมจ.เอม็ บี เค MBK 530,700.00 6,899,100.00 2.43

                              บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป PLAT 99,100.00 315,138.00 0.11

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคเพื=อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /

 จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคเพื=อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565

          กลุ่มทรัพยากร

                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 9.34

                              บมจ.บา้นปู BANPU 724,966.00 8,917,081.80 3.14

                              บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั=น BCP 281,400.00 9,426,900.00 3.32

                              บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ BGRIM 84,600.00 2,749,500.00 0.97

                              บมจ.พลงังานบริสุทธิU EA 61,300.00 5,425,050.00 1.91

          กลุ่มบริการ

                    หมวดพาณิชย์ 14.59

                              บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 312,000.00 20,280,000.00 7.14

                              บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 673,412.00 14,680,381.60 5.17

                              บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 172,353.00 6,463,237.50 2.28

                    หมวดการแพทย์ 4.61

                              บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 508,400.00 13,091,300.00 4.61

                    หมวดการท่องเที=ยวและสันทนาการ 3.61

                              บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL 220,400.00 10,248,600.00 3.61

                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 15.01

                              บมจ.เอเชีย เอวเิอชั=น AAV 3,804,381.00 10,804,442.04 3.80

                              บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 186,800.00 12,468,900.00 4.39

                              บมจ.การบินกรุงเทพ BA 838,500.00 9,391,200.00 3.31

                              บมจ.พรีเชียส ชิปปิ' ง PSL 521,900.00 9,968,290.00 3.51

          กลุ่มเทคโนโลยี

                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร 6.85

                              บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ADVANC 51,300.00 11,029,500.00 3.88

                              บมจ.โทเทิ=ลแอค็เซสคอมมูนิเคชั=น DTAC 183,500.00 8,441,000.00 2.97

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

          กลุ่มธุรกิจการเงิน

                    หมวดธนาคาร 0.01

                              บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต TTB-W1 22 เม.ย. 2568 69,504.00 24,326.40 0.01
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /

 จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคเพื=อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565

          กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

                    หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 0.08

                              บมจ.เอม็ บี เค MBK-W3 28 ต.ค. 2567 2,648.00 27,009.60 0.01

                              บมจ.เอม็ บี เค MBK-W4 28 มี.ค. 2568 21,228.00 212,280.00 0.07

284,016,645.36 100.00
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 286,101,996.79 101.06

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การท่องเทียวและสันทนาการ 10,248,600.00 3.62

             การแพทย์ 13,091,300.00 4.62

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 42,632,832.04 15.06

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 12,143,137.50 4.29

             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 19,470,500.00 6.88

             ธนาคาร 57,061,695.00 20.16

             ธุรกิจการเกษตร 8,870,325.00 3.13

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 12,881,700.00 4.55

             ประกนัชีวติและประกนัภยั 2,064,625.00 0.73

             พลงังานและสาธารณูปโภค 26,518,531.80 9.37

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7,214,238.00 2.55

             พาณิชย์ 41,423,619.10 14.63

             วสัดุก่อสร้าง 5,369,220.00 1.90

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             ธนาคาร 24,326.40 0.01

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 239,289.60 0.08

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 12,021,578.38 4.25

         S&P

             Rate A- 2,075,933.21 0.73

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 12,750,545.76 4.50

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

อนืๆ  (3,007,673.08)  (1.06)

     ลูกหนี 5,098,277.69 1.80

     เจา้หนี  (7,548,455.06)  (2.66)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (557,495.71)  (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 283,094,323.71 100.00
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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)  2,561.79                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 30.10                       

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   192.13                     

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75                       

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 2,813.77               

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี U หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ

   -

2.3504

0.0248

0.1605

   -

2.1400

0.0251

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 30 เมษายน 2565
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 32,845.44 15.62

บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 32,450.38 15.43

บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 26,408.13 12.56

บจ.หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์/ SCB Securities Co.,Ltd. 25,654.63 12.20

บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 17,508.19 8.32

บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 15,762.25 7.49

บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 14,727.46 7.00

บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 9,414.16 4.48

บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 7,843.61 3.73

บมจ.หลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. 6,939.68 3.30

อ่ืนๆ / Other 20,785.48 9.88

รวม / Total 210,339.41 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิเพ่ือการเลี้ยงชีพ / Krungsri Dynamic RMF

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565

บริษทั
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 29 เมษายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(23 พฤศจิกายน 2561) 

KFDNMRMF 3.90% 5.06% 4.03% 11.48% 4.37% N/A N/A 4.18% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 1.93% 2.47% 4.22% 8.35% 2.96% N/A N/A 4.34% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 12.92% 13.63% 12.98% 12.31% 19.58% N/A N/A 18.77% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 11.14% 11.79% 11.21% 11.14% 19.58% N/A N/A 18.61% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

**   ผลตอบแทนทีIมีอายเุกินหนึIงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 30 เมษายน 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื�อการเลี�ยงชีพ บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื�อการเลี9ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื�นๆ (soft commission)

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี�  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ  

เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 เมษายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิW พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 25.45% 
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