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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิด
กรุงศรีอิควิตี * (KFSEQ) ตั *งแต่วนัที1 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที1 30 มิถนุายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี * มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที1 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 1,082.94 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทนุเท่ากบั 23.9662 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 3.22 ลดลงใกล้เคียงกบัดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที1ลดลงร้อยละ 3.83 

ภาวะการลงทนุในช่วงที1ผ่านมา 

ในรอบครึ1งปีที1ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง 1,544.26 – 1,718.55 จุด ก่อนปิดที1 1,568.33 จุด ณ วันที1 
30 มิถนุายน 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.83 

ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ1ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที1พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ1งแรก
ของเดือนดชันีปรับตวัเพิ1มขึ *น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี1ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที1พรรคพลงัประชารัฐซึ1งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั *งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที1
ชมุพรและสงขลา นอกจากนี *เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี1ยวกบั
เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที1เกิดขึ *นทั *งในและต่างประเทศ  

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ1มขึ *น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที1สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ *ามันดิบปรับตัวเพิ1มขึ *นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั *งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี *ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื1อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที1นกัวิเคราะห์คาดไว้  

ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ1มขึ *น โดยครึ1งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื1องจากมาตรการควํ1าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ1งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ *นในเมืองเสินเจิ *นซึ1งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื1อมั1นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ1าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
COVID-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ1มเติม นอกจากนี *ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่ง
สญัญาณการปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยครั *งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั *งในความพยายามที1จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวล
เกี1ยวกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับตํ1าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื1อนย้ายออกจาก
สินทรัพย์เสี1ยง 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ1งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี1ยงทั1วโลก 
ก่อนที1จะฟื*นตวัขึ *นในช่วงครึ1งหลงัของเดือนจากการที1 Fed ปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที1ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ *ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ1มขึ *น เนื1องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ1าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที1ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที1คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที1สดุในรอบ 40 ปี  

ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั1วโลกมีความกงัวลเกี1ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที1 Fed ปรับขึ *น
อัตราดอกเบี *ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื1องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที1สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี *นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั *งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื1นล้านบาท 
  

3



แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองว่า แนวโน้มการดําเนินนโยบายแบบเข้มงวดของธนาคารกลางทั1วโลกเพื1อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที1กดดนั
ราคาสินทรัพย์เสี1ยงทั1วโลก โดยนกัเศรษฐศาสตร์และนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ *นในช่วงปลายปี 2565 
หรือ ปี 2566 อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายมาตรการการรับนกัท่องเที1ยว การบริโภคภายในประเทศ และมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ
ยงัคงเป็นปัจจยัช่วยหนนุเศรษฐกิจไทย 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที1จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที1ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั *งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน อย่างสมํ1าเสมอ โดยบริษัทฯเชื1อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ1งที1ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที1ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที1ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที1เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
19 กรกฎาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีอิควิต้ี 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี อนัมีบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 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           คุณฐิติกร จนัทร์เจริญสิน) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,082,740,302.99  บาท) 1,092,788,280.18    
เงินฝากธนาคาร 6,441,489.26           
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 80,037.42                
จากการขายเงินลงทุน 8,999,843.24           
จากการขายหน่วยลงทุน 2,985.07                  
จากเงินปันผล 229,490.00              

รวมสินทรัพย์ 1,108,542,125.17    

หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,169,122.25           
จากการซ้ือเงินลงทุน 22,246,229.96         
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 525.62                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,102,560.83           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,005.60                
หน้ีสินอ่ืน 76,354.95                
หน้ีสินรวม 25,606,799.21         
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,082,935,325.96    

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 451,858,263.70       
ก าไรสะสม 643,497,452.53       
บญัชีปรับสมดุล (12,420,390.27)        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,082,935,325.96    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 23.9662                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 45,185,826.3598     

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 86,356.44                   
  รายไดเ้งินปันผล 15,984,293.16            

รายไดท้ั้งส้ิน 16,070,649.60            
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12,122,964.11            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 142,444.79                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 947,106.53                 
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,337,428.48              

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 14,549,943.91            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,520,705.69              
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 33,626,837.30            
  รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน (71,114,657.83)          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (37,487,820.53)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (35,967,114.84)

หกั ภาษีเงินได้  (12,953.45)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (35,980,068.29)

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)
 / จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 6.70
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวงถาม 82,277.34 82,277.34 0.01
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 73,054,801.24 73,054,801.24 6.69
หุน้จดทะเบียน
หุน้สามญั
          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
                    หมวดธุรกิจการเกษตร 1.73
                              บมจ .ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 892,000.00 18,910,400.00 1.73
                    หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 9.73
                              บมจ .หอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด ASIAN 1,920,300.00 33,221,190.00 3.04
                              บมจ .เจริญโภคภณัฑอ์าหาร CPF 1,423,700.00 37,016,200.00 3.39
                              บมจ .ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล MINT 1,060,400.00 36,053,600.00 3.30
          กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค
                    หมวดแฟชัน่ 1.67
                              บมจ .ซาบีน่า SABINA 788,800.00 18,300,160.00 1.67
          กลุ่มธุรกิจการเงิน
                    หมวดธนาคาร 13.41
                              บมจ .ธ.กรุงเทพ BBL 410,100.00 54,543,300.00 4.99
                              บมจ .ธ.กรุงไทย KTB 1,759,400.00 27,270,700.00 2.50
                              บมจ .เอสซีบี เอกซ์ SCB 503,200.00 52,332,800.00 4.79
                              บมจ .ทุนธนชาต TCAP 328,000.00 12,382,000.00 1.13
                    หมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ 3.53
                              บมจ .อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 50,500.00 8,711,250.00 0.80
                              บมจ .เมืองไทย แคปปิตอล MTC 191,200.00 8,173,800.00 0.75
                              บมจ .ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ SAWAD 445,400.00 21,601,900.00 1.98
                    หมวดประกนัชีวิตและประกนัภยั 2.56
                              บมจ .ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ TQM 566,100.00 28,021,950.00 2.56

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)
 / จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

          กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
                    หมวดยานยนต์ 0.87
                              บมจ .สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี SAT 521,900.00 9,498,580.00 0.87
                    หมวดกระดาษและวสัดุการพิมพ์ 1.60
                              บมจ .ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 1,064,900.00 17,464,360.00 1.60
          กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง
                    หมวดวสัดุก่อสร้าง 2.84
                              บมจ .ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 32,500.00 12,155,000.00 1.11
                              บมจ .ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 1,179,900.00 18,878,400.00 1.73
                    หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 0.98
                              บมจ .ช.การช่าง CK 529,800.00 10,701,960.00 0.98
                    หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6.54
                              บมจ .เซ็นทรัลพฒันา CPN 964,400.00 58,828,400.00 5.38
                              บมจ .เอ็ม บี เค MBK 778,900.00 12,696,070.00 1.16
          กลุ่มทรัพยากร
                    หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 15.00
                              บมจ .บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพฯ BAFS 1,403,000.00 40,336,250.00 3.69
                              บมจ .บา้นปู BANPU 3,105,566.00 39,130,131.60 3.58
                              บมจ .บางจาก คอร์ปอเรชัน่ BCP 1,099,200.00 34,350,000.00 3.14
                              บมจ .ผลิตไฟฟ้า EGCO 135,500.00 23,915,750.00 2.19
                              บมจ .ปตท.ส ารวจ และผลิตปิโตรเลียม PTTEP 164,200.00 26,189,900.00 2.40
          กลุ่มบริการ
                    หมวดพาณิชย์ 11.13
                              บมจ .คอมเซเวน่ COM7 577,000.00 17,310,000.00 1.58
                              บมจ . ซีพี ออลล์ CPALL 1,404,000.00 84,240,000.00 7.71
                              บมจ .เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ CRC 357,400.00 12,509,000.00 1.14
                              บมจ .สยามแม็คโคร MAKRO 219,248.00 7,673,680.00 0.70
                    หมวดการแพทย์ 3.84
                              บมจ .กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 1,677,600.00 41,940,000.00 3.84
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)
 / จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

                    หมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ 2.14
                              บมจ .เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ONEE 2,227,700.00 23,390,850.00 2.14
                    หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 10.41
                              บมจ .ท่าอากาศยานไทย AOT 1,174,400.00 83,382,400.00 7.63
                              บมจ .พรีเชียส ชิปป้ิง PSL 1,649,300.00 30,347,120.00 2.78
          กลุ่มเทคโนโลยี
                    หมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 0.73
                              บมจ .ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 195,600.00 7,970,700.00 0.73
                    หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 4.59
                              บมจ .โทเท่ิลแอ็คเซสคอมมูนิเคชัน่ DTAC 766,400.00 34,104,800.00 3.12
                              บมจ . ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ FORTH 383,300.00 16,098,600.00 1.47

1,092,788,280.18 100.00
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,099,309,806.86 101.52

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 17,464,360.00 1.61

             การแพทย์ 41,940,000.00 3.87

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 113,729,520.00 10.50

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 38,486,950.00 3.55

             ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 7,970,700.00 0.74

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 50,203,400.00 4.64

             ธนาคาร 146,528,800.00 13.53

             ธุรกิจการเกษตร 18,910,400.00 1.75

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 10,701,960.00 0.99

             ประกนัชีวติและประกนัภยั 28,021,950.00 2.59

             พลงังานและสาธารณูปโภค 163,922,031.60 15.14

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 71,524,470.00 6.60

             พาณิชย์ 121,732,680.00 11.24

             แฟชนั 18,300,160.00 1.69

             ยานยนต์ 9,498,580.00 0.88

             วสัดุก่อสร้าง 31,033,400.00 2.87

             สือและสิงพิมพ์ 23,390,850.00 2.16

             อาหารและเครืองดืม 106,290,990.00 9.81

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 82,279.37 0.01

         S&P

กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

             Rate A- 6,444,806.02 0.60

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 73,131,519.87 6.75

อนืๆ  (16,374,480.90)  (1.52)

     ลูกหนี 9,232,318.31 0.85

     เจา้หนี  (23,504,238.38)  (2.18)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (2,102,560.83)  (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,082,935,325.96 100.00
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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) 12,122.96 2.1400

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 142.44 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 947.11 0.1672

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 13,212.51 2.3323

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Sอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Sนจากการซื Sอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 30 มิถุนายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 261,078.08 9.45
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 257,924.73 9.34
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 221,208.60 8.01
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 218,518.87 7.91
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 213,542.45 7.73
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 194,182.66 7.03
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 177,960.06 6.44
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 165,784.19 6.00
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 163,008.55 5.90
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 149,113.96 5.40
อ่ืนๆ / Other 740,467.16 26.80
รวม / Total 2,762,789.31 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวติี้ / Krungsri Star Equity Fund
ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 มิ.ย. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(23 มกราคม 2547) 

KFSEQ -3.22% -4.29% -3.22% -0.40% -6.28% -2.99% 2.83% 4.85% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -3.83% -6.81% -3.83% 1.52% -0.28% 2.98% 6.24% 7.92% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.01% 12.09% 12.01% 11.60% 18.95% 16.70% 16.50% 19.91% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.31% 12.64% 12.31% 11.68% 19.75% 16.56% 15.60% 18.84% 
 

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

  **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่30 มิถนุายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ี 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี ้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 ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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 ์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)  

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

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

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 87.87% 
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