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สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไทยออลสตาร์
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 ค่าใช้ จา่ ยทีเ0 รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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 ค่านายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์
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 ผลการดําเนินงาน

15

 ข้ อมูลอื0นๆ ที0ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที0เกี0ยวข้ องทีม0 ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที0ผ่านมา
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื0องจากการใช้ บริการบุคคลอื0นๆ
- รายชื0อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน กรุ ง ศรี จํา กัด (บริ ษัท ฯ) ขอนํา ส่ง รายงานสําหรั บรอบระยะเวลา 6 เดือ น ของกองทุน เปิ ดกรุ งศรี
ไทยออลสตาร์ (KFTSTAR) ตั 0งแต่วนั ที2 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที2 31 สิงหาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 0
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ไทยออลสตาร์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที2 31 สิงหาคม 2565 ซึง2 แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี 0
- KFTSTAR-A จํานวน 430.50 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.3117 บาท
- KFTSTAR-D จํานวน 946.26 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.3093 บาท
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFTSTAR-A ลดลงร้ อยละ 2.42 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที2ลดลงร้ อยละ 0.96
- KFTSTAR-D ลดลงร้ อยละ 2.42 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที2ลดลงร้ อยละ 0.96
ภาวะการลงทุนในช่วงที2ผ่านมา
ในรอบครึ2 งปี ที2ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรั พย์ ฯ) อยู่ระหว่าง 1,517.51– 1,708.89 จุด ก่อนปิ ดที2
1,638.93 จุด ณ วันที2 31 สิงหาคม NOP5 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.96
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ2มขึ 0น โดยครึ2งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลงเนื2องจากมาตรการควํ2าบาตรของชาติตะวันตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ ระบาดอย่างรุ นแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ2งส่งผลทําให้ เกิดการปิ ดเมืองขึน0 ในเมืองเซินเจิ 0นซึ2งเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมสําคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื2อมัน2 นักลงทุน แม้ จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิ ดบวกได้ ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทุนไหลเข้ าของนักลงทุนต่างชาติเป็ นหลัก
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการควํ2าบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้ มาตรการปิ ดเมืองป้องกัน
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุ ทานเพิ2มเติม นอกจากนี 0ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณ
การปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยครัง0 ละร้ อยละ 0.5 เป็ นจํานวนหลายครัง0 ในความพยายามที2จะต่อสู้กบั อัตราเงินเฟ้ อ สร้ างความกังวลเกี2ยวกับ
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับตํ2าและอัตราเงินเฟ้ อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้ เงินลงทุนเคลื2อนย้ ายออกจากสินทรัพย์เสี2ยง
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้ เคียงเดิม ในช่วงครึ2 งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี2ยงทั2วโลก
ก่อนที2จะฟื น0 ตัวขึ 0นในช่วงครึ2งหลังของเดือนจากการที2 Fed ปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยร้ อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็ นเอกฉันท์ตามที2ตลาดคาดไว้
แม้ ราคานํ 0ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตัวเพิ2มขึน0 เนื2องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ2าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้ อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที2ระดับร้ อยละ 8.3 y-y นับเป็ นระดับสูงกว่าที2คาดไว้ และเป็ นระดับสูงที2สดุ ในรอบ 40 ปี
ในเดือนมิถนุ ายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทัว2 โลกมีความกังวลเกี2ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที2 Fed ปรับขึ 0น
อัตราดอกเบี 0ยร้ อยละ 0.75 ส่งผลให้ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้ าสู่การปรั บฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื2องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์
นับเป็ นระดับอ่อนค่าที2สดุ ในรอบ 5 ปี และในเดือนนี 0นักลงทุนต่างชาติเป็ นผู้ขายสุทธิเป็ นครัง0 แรกในรอบปี ด้ วยมูลค่า 2.94 หมื2นล้ านบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ2มขึ 0นเล็กน้ อย โดยช่วงต้ นเดือนได้ รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที2สดุ ในรอบ 15 ปี
และอัตราดอกเบีย0 ระยะยาวที2มีระดับตํ2ากว่าอัตราดอกเบีย0 ระยะสัน0 (inverted yield curve) ในขณะที2 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้ มงวดเพื2อต่อสู้กบั อัตราเงินเฟ้ อ นอกจากนี 0 ราคานํ 0ามันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื2องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที2อ่อนแอ
และการปรับตัวเพิ2มขึน0 ของจํานวนผู้ติดเชือ0 Covid-19 ในจีนส่งผลให้ ทางการกลับมาใช้ มาตรการปิ ดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื 0นตัวได้
ในช่วงครึ2งหลังจากกรายงานผลกําไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที2คาด
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ2มขึ 0น โดยได้ แรงสนับสนุนจากข้ อมูลเชิงบวกภายในประเทศที2ชดเชยพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ2มขึ 0นของความขัดแย้ งทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากที2ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้ หวัน
และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที2เมือง Jackson Hole
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แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงได้ รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อสูงทัว2 โลกและท่าทีของธนาคารกลางที2ยงั คงดําเนินนโยบาย
การเงินแบบเข้ มงวด เป็ นที2คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อน่าจะเริ2 มชะลอตัวลงในช่วงปี หน้ า แม้ ว่าในระยะสั 0นอาจยังคงได้ รับผลกระทบจากราคา
พลังงานที2คาดว่ายังผันผวนในช่วงฤดูหนาว อย่างก็ตามตลาดหุ้นไทยยังคงมีความแข็งแกร่ งจากผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียนที2
ดีกว่าคาด และการฟื น0 ตัวของการท่องเที2ยว
แนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็ นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที2จะลงทุนรายตัว จากข้ อมูลที2ได้ รับจากการพบปะกับผู้บริ หาร
บริ ษัท จดทะเบีย น การวิเ คราะห์บ ริ ษัท จดทะเบียน ทัง0 ในเชิงคุณ ภาพ และเชิง ปริ มาณ รวมถึง การติดตามผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท จดทะเบียนอย่างสมํ2าเสมอ โดยบริ ษัทฯ เชื2อว่าแนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็ นสิ2งที2ส่งเสริ มให้ กองทุน
สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที2ดีในระยะกลาง และระยะยาว
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที2ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง0 นี 0 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที2เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไทยออลสตาร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,328,518,101.73 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากเงินปันผล
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
จากการซื้ อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
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1,365,859,581.54
5,394,731.94
16,397.28
12,842,562.30
212,548.21
8,905,662.04
1,393,231,483.31

2,565,460.70
10,773,432.19
2,418.22
3,058,447.92
2,459.60
76,314.28
16,478,532.91
1,376,752,950.40

2,017,716,729.56
(1,037,221,702.35)
396,257,923.19
1,376,752,950.40
430,496,907.71
51,793,950.1882
8.3117
946,256,042.69
149,977,722.7681
6.3093

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไทยออลสตาร์
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

42,853.29
27,907,160.79
27,950,014.08
14,951,336.15
164,464.72
1,121,350.22
30,246.23
1,369,816.26
17,637,213.58
10,312,800.50

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

28,809,254.05
(76,271,763.90)
(47,462,509.85)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(6,428.00)
(37,156,137.35)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
รวม

(10,720,473.49)
(26,435,663.86)
(37,156,137.35)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไทยออลสตาร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หุน้ จดทะเบียน
หุน้ สามัญ
กลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจการเกษตร
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม
บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชัน่
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
กลุม่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
หมวดแฟชัน่
บมจ.ซาบีน่า
กลุม่ ธุรกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.เอสซีบี เอกซ์
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.เงินติดล้อ
หมวดประกันชีวิตและประกันภัย
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา
กลุม่ สิ นค้าอุตสาหกรรม
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

อัตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(บาท)
(%)

0.150000 เมื่อทวงถาม
136,873.74
0.250000 เมือ่ ทวงถาม 31,590,446.05

136,873.74
31,590,446.05

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
2.32
0.01
2.31

STA

1,148,800.00

25,962,880.00

ASIAN
M
MINT

3,130,400.00
796,600.00
933,100.00

55,721,120.00
46,999,400.00
30,559,025.00

1.90
1.90
9.76
4.08
3.44
2.24

56,675,550.00

4.15
4.15

SABINA

2,138,700.00

BBL
KBANK
SCB

419,900.00
342,600.00
634,900.00

57,526,300.00
52,589,100.00
70,156,450.00

AEONTS
TIDLOR

13,900.00
1,677,161.00

2,300,450.00
48,218,378.75

TQM

709,400.00

30,326,850.00

13.20
4.21
3.85
5.14
3.70
0.17
3.53
2.22
2.22

28,052,310.00

2.05
2.05

UTP

1,659,900.00
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไทยออลสตาร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
หมวดธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้าง
บมจ.ช.การช่าง
กลุม่ ทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
บมจ.บ้านปู
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่
บมจ.บี.กริ ม เพาเวอร์
บมจ.ผลิตไฟฟ้า
กลุม่ บริ การ
หมวดพาณิ ชย์
บมจ.คอมเซเว่น
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ.สยามแม็คโคร
หมวดการแพทย์
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ
หมวดสื่ อและสิ่งพิมพ์
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
บมจ.พรี เชียส ชิปปิ้ ง
กลุม่ เทคโนโลยี
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่

อัตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(บาท)
(%)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

EPG
SCC

1,673,000.00
161,300.00

16,060,800.00
57,745,400.00

CK

2,741,800.00

57,577,800.00

5.41
1.18
4.23
4.22
4.22

26,274,150.00
57,893,657.00
37,090,050.00
18,030,100.00
23,112,900.00

11.89
1.92
4.24
2.72
1.32
1.69

BAFS
BANPU
BCP
BGRIM
EGCO

921,900.00
3,992,666.00
1,052,200.00
487,300.00
126,300.00

COM7
CPALL
GLOBAL
MAKRO

998,400.00
1,717,000.00
2,156,000.00
1,886,528.00

34,444,800.00
105,595,500.00
42,257,600.00
65,085,216.00

BCH
BDMS

2,289,800.00
2,040,200.00

42,819,260.00
59,675,850.00

ONEE

4,725,700.00

47,729,570.00

CENTEL

612,100.00

26,167,275.00

AOT
PSL

936,000.00
1,005,600.00

68,094,000.00
14,279,520.00

18.11
2.52
7.73
3.09
4.77
7.50
3.13
4.37
3.49
3.49
1.92
1.92
6.04
4.99
1.05

29,111,000.00
1,365,859,581.54

2.13
2.13
100.00

DTAC

677,000.00
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีไทยออลสตาร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ น้ สามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
การท่องเทียวและสันทนาการ
การแพทย์
ขนส่ งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้าง
ประกันชีวติ และประกันภัย
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิ ชย์
แฟชัน
วัสดุก่อสร้าง
สื อและสิ งพิมพ์
อาหารและเครื องดืม
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
Rate BBB
10

% NAV

1,371,270,710.76

99.60

28,052,310.00
26,167,275.00
102,495,110.00
82,373,520.00
50,518,828.75
29,111,000.00
180,271,850.00
25,962,880.00
57,577,800.00
30,326,850.00
162,400,857.00
247,383,116.00
56,675,550.00
73,806,200.00
47,729,570.00
133,279,545.00

2.04
1.90
7.44
5.98
3.67
2.11
13.09
1.89
4.18
2.20
11.80
17.97
4.12
5.36
3.47
9.68

136,890.51

0.01

31,605,874.90
5,395,683.60

2.30
0.39

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไทยออลสตาร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5,482,239.64
21,960,772.55
(13,420,084.99)
(3,058,447.92)

0.40
1.60
(0.98)
(0.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

1,376,752,950.40

100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีไทยออลสตาร์
ตัง* แต่ วันที 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที 31 สิงหาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

หน่ วย:พันบาท

ทรัพย์ สินสุทธิ (ต่ อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

14,951.34

2.1400

164.46

0.0235

1,121.35

0.1605

ค่าที6ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื6น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

-

30.25

0.0043

16,267.40

2.3283

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที6เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื6นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Uอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลักทรัพย์
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ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีไทยออลสตาร์ / Krungsri Thai All Stars Equity Fund
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
บริษทั
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น / Capital Nomura Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securiites Co.,Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ กสิ กรไทย / Kasikorn Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี / Krungsri Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ / SCB Securities Co.,Ltd.
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.
อื่นๆ / Other
รวม / Total
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จํานวนเงิน อัตราส่ วน
(บาท)
(%)
298,296.12
9.94
295,119.63
9.84
264,560.22
8.82
262,540.14
8.75
241,997.57
8.07
228,437.46
7.62
214,676.86
7.16
193,553.44
6.45
181,478.29
6.05
169,623.78
5.66
649,213.62
21.64
2,999,497.13 100.00

ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีไทยออลสตาร์
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
้สินสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

% ต่อปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(1 พฤศจิกายน 2560)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFTSTAR- A

-1.49%

-1.37%

-2.42%

-1.45%

-3.89%

N/A

N/A

-6.29%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

1.06%

-0.91%

-0.96%

2.82%

2.69%

N/A

N/A

2.04%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

12.08%

11.31%

12.31%

11.72%

18.82%

N/A

N/A

16.60%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

11.82%

11.60%

12.21%

11.21%

19.71%

N/A

N/A

18.77%

% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

% ต่อปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(20 มีนาคม 2560)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

KFTSTAR- D

-1.49%

-1.37%

-2.42%

-1.45%

-3.89%

-4.01%

N/A

-3.00%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

1.06%

-0.91%

-0.96%

2.82%

2.69%

3.31%

N/A

4.09%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

12.08%

11.31%

12.31%

11.72%

18.82%

16.46%

N/A

15.88%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

11.82%

11.60%

12.21%

11.21%

19.71%

16.63%

N/A

18.77%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไทยออลสตาร์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ใช้ บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)
บริ ษทั ที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
(3) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(5) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 77.60%
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