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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื*อการเลี +ยงชีพ 
(KFDNMRMF) ตั +งแต่วนัที* 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที* 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื*อการเลี +ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที* 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 309.88 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.3195 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ*มขึ +นร้อยละ 2.28 มากกว่าดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที*เพิ*มขึ +นร้อยละ 1.88 

ภาวะการลงทนุในช่วงที*ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที*ผ่านมาดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ปรับตวัอยู่ระหว่าง 1,517.51– 1,718.55 จุด ก่อนปิด
ที* 1,608.76 จดุ ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ*มขึ +นร้อยละ 1.89 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แม้ตลาดหุ้นจะปรับตวัได้ดีเกือบตลอดทั +งเดือน แต่ผลกระทบจากการค้นพบ Covid-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
Omicron ทําให้นกัลงทนุเทขายหุ้นที*ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองออกมาในช่วงสิ +นเดือน คาดว่าข้อมลูเชิงลกึในแง่ของความรุนแรงของ
ไวรัสและประสิทธิภาพของวคัซีนต่อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นี +จะมีออกมามากขึ +นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตามข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมที*ออกมา มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ +นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึ +นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การส่งออกยงัคงปรับเพิ*มขึ +นในหลายหมวด
สินค้า 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนช่วงต้นเดือนเป็นไปในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี*ยวกับความรุนแรงของไวรัสสาย
พนัธุ์ Omicron และความเป็นไปได้ที*รัฐบาลจะใช้นโยบายปิดเมือง  ต่อมาเริ*มมีรายงานแสดงถึงหลกัฐานว่าไวรัสสายพนัธุ์ Omicron มี
ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์  Delta ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุน ในการประชุมครั +งสุดท้ายของปีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
ประกาศว่าจะปรับเพิ*มความรวดเร็วของระยะเวลาในการจบโครงการเข้าซื +อสินทรัพย์ผ่านการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที*คาด
ไว้ 2 – 3 เดือน 
ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผนัผวน การปรับตวัมีระดบัตํ*ากว่าตลาดหุ้นของประเทศที*พฒันาแล้ว โดยในช่วงครึ*งแรก
ของเดือนดชันีปรับตวัเพิ*มขึ +น ก่อนจะปรับตวัลดลงตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี*ยงในตลาดโลก สําหรับสถานการณ์ภายในประเทศ มีความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง จากการที*พรรคพลงัประชารัฐซึ*งเป็นพรรคผู้ นํารัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั +งซ่อมในกรุงเทพฯเขต 9 รวมไปถึงที*
ชมุพรและสงขลา นอกจากนี +เลขาธิการพรรค ร.อ. ธรรมมนสั พรหมเผ่า และส.ส.อีก 20 คน ถกูขบัออกจากพรรคสร้างความกงัวลเกี*ยวกบั
เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนที*เกิดขึ +นทั +งในและต่างประเทศ  
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ*มขึ +น ทามกลางความผนัผวนจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที*สุดในรอบ 7 เดือน ราคานํ +ามันดิบปรับตัวเพิ*มขึ +นสูงกว่าระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั +งแรกในรอบ 7 ปี  
นอกจากนี +ยงัมีแรงกดดันจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับข้อมลูภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/64 
อย่างต่อเนื*อง โดยกว่าร้อยละ 40 รายงานผลกําไรสทุธิดีกว่าที*นกัวิเคราะห์คาดไว้  
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ*มขึ +น โดยครึ*งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื*องจากมาตรการควํ*าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ*งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ +นในเมืองเซินเจิ +นซึ*งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื*อมั*นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ*าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ*มเติม นอกจากนี +ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ +นอตัราดอกเบี +ยครั +งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั +งในความพยายามที*จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี*ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ*าและอัตราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื*อนย้ายออกจากสินทรัพย์
เสี*ยง 
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ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ*งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี*ยงทั*วโลก 
ก่อนที*จะฟื+นตวัขึ +นในช่วงครึ*งหลงัของเดือนจากการที* Fed ปรับขึ +นอตัราดอกเบี +ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที*ตลาดคาดไว้ 
แม้ราคานํ +ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตวัเพิ*มขึ +น เนื*องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ*าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที*ระดบัร้อยละ 8.3 y-y นบัเป็นระดบัสงูกว่าที*คาดไว้ และเป็นระดบัสงูที*สดุในรอบ 40 ปี  
ในเดือนมิถนุายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง นกัลงทนุทั*วโลกมีความกงัวลเกี*ยวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที* Fed ปรับขึ +น
อัตราดอกเบี +ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื*องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ 
นบัเป็นระดบัอ่อนค่าที*สดุในรอบ 5 ปี และในเดือนนี +นกัลงทนุต่างชาติเป็นผู้ขายสทุธิเป็นครั +งแรกในรอบปีด้วยมลูค่า 2.94 หมื*นล้านบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ*มขึ +นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที*สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี +ยระยะยาวที*มีระดับตํ*ากว่าอัตราดอกเบี +ยระยะสั +น (inverted yield curve) ในขณะที* Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื*อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี + ราคานํ +ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื*องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที*อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ*มขึ +นของจํานวนผู้ติดเชื +อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื+นตัวได้
ในช่วงครึ*งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที*คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ*มขึ +น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที*ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ*มขึ +นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที*ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที*เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ +นในช่วงครึ*งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ*งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ*มขึ +นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ*มอัตราดอกเบี +ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั*วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ +นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ*งเริ*มต้นขึ +นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี +อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที*
ระดบัสงูที*สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที* 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ*งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ*งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที*นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ*งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื*นตามมา 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯมีมมุมองว่า ตลาดหุ้นโลกยงัคงมีความผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที*จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที*ตลาดหุ้นไทยยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากการฟื+นตวัทางเศรษฐกิจ และการกลบัมาของนกัท่องเที*ยว
ต่างชาติ อีกทั +งสถานะการณ์เงินเฟ้อที*เริ*มลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทยงัเป็นปัจจยับวกเพิ*มเติมกบัตลาดหุ้นไทย 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที*จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที*ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั +งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน อย่างสมํ*าเสมอ โดยบริษัทฯเชื*อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ*งที*ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 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 
8 พฤศจิกายน 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพ่ือการเล้ียงชีพ 
อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 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 
  
 
 
                                                                                           (คุณฐิติกร จนัทร์เจริญสิน  คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

                         Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 309,642,897.79 99.93

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การแพทย์ 15,101,050.00 4.87

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 48,143,689.20 15.54

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 14,868,170.00 4.80

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 20,107,800.00 6.49

             ธนาคาร 54,620,080.00 17.63

             ธุรกิจการเกษตร 8,467,200.00 2.73

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 17,274,720.00 5.57

             พลงังานและสาธารณูปโภค 25,914,475.00 8.36

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 11,157,608.00 3.60

             พาณิชย์ 45,665,209.20 14.74

             วสัดุก่อสร้าง 5,632,740.00 1.82

             อาหารและเครืองดืม 19,954,720.00 6.44

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 343,893.60 0.11

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 22,542.49 0.01

         S&P

             Rate A- 5,600,880.22 1.81

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 16,768,120.08 5.41

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

25



มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

อนืๆ 233,394.28 0.07

     ลูกหนี 930,870.00 0.30

     เจา้หนี  (46,549.33)  (0.02)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (650,926.39)  (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 309,876,292.07 100.00
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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)  5,668.89  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 66.61  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   425.17  

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00  

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 6,220.67  

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

* มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด

เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

และคา่ใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565

2.1400

0.0251

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

 -

2.3483

0.0227

0.1605

 -
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 46,810.65 12.77
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 37,044.87 10.10
บจ.หลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd. 33,188.56 9.05
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 32,450.38 8.85
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั / Krungthai  XSpring Securities Co.,Ltd. 30,366.70 8.28
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 30,257.45 8.25
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 28,792.38 7.85
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 24,527.20 6.69
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc. 19,713.57 5.38
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 16,798.53 4.58
อ่ืนๆ / Other 66,727.33 18.20
รวม / Total 366,677.62 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิเพ่ือการเลี้ยงชีพ / Krungsri Dynamic RMF

ตั้งแต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิคเพือ่การเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 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 พฤศจิกายน 2561) 

KFDNMRMF 2.17% 3.43% -1.67% 2.28% 6.96% N/A N/A 3.20% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -0.34% 3.07% -2.23% 1.88% 3.21% N/A N/A 3.18% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.27% 10.04% 11.87% 12.42% 19.36% N/A N/A 18.05% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 11.52% 9.91% 11.81% 11.49% 19.77% N/A N/A 18.70% 

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

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 1 6 3 -

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 1 1 8 1 1

3 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 12 - -

4 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต 1 1 10 - 1

5 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 3 3 10 - 2

6 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

7 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

8 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2 2 8 - 2

9 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

10 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 2 2 18 - 2

11 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 2 2 14 2 -

12 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

13 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 11 1 2

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

15 บมจ.การบินกรุงเทพ 1 1 6 1 1

16 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 1 1 7 2 1

17 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 12 - 1

18 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

19 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 1 1 9 1 1

20 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 1 1 6 - 1

21 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1

22 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

23 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

24 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

25 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

26 บมจ.เอ็ม บี เค 2 2 25 1 2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ. ซีพี ออลล์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายผดุง เตชะศรินทร์ 

กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาร

ะ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 23ปี 1เดือน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 9ปี 2เดือน) 

2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                 นายวราห์ ทองประสิทธุ์

/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล

<> ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7 ปี 6 ดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 

2565

5.1  นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

/ นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 

ปี 7 เดือน 

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำร

งตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี7 เดือน)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.สยามแม็คโคร

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

/ ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ 

ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

วาระที่ 8 

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

/ แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

14 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.การบินกรุงเทพ

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

                นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

/ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ, 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากอนุมัติกลับให้เข้าไปเป็นกรรมการอิสระใหม่จะทำ

ให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 7ปี จะเป็น 

10 ปีหากได้รับเลือกอีกวาระ)
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.ชฎารัตน์อนันตกูล 

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

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

23 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)

27 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.ช.การช่าง

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

29 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

กิน 9 ปี

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพ่ือการเล้ียงชีพ 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพ่ือการเลีย้งชีพ 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 ์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 ์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)  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
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ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
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เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
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เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 40.53% 
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