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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ (KFTSTAR) 
ตั /งแต่วันที1 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที1 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี / 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที1 28 กมุภาพนัธ์ 2566 ซึ1งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี / 
- KFTSTAR-A จํานวน 450.38 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.0427 บาท  
- KFTSTAR-D จํานวน 888.69 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 6.1051 บาท  
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFTSTAR-A ลดลงร้อยละ 5.58 ลดลงมากกว่าดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที1ลดลงร้อยละ 0.99 
- KFTSTAR-D ลดลงร้อยละ 5.58 ลดลงมากกว่าดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที1ลดลงร้อยละ 0.99 

ภาวะการลงทนุในช่วงที1ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที1ผ่านมา กองทนุยงัคงเน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) เป็นหลกั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,517.51 – 1,708.89 จุด ก่อนปิดที1 1,622.36 จุด ณ วันที1 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.99 
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวัเพิ1มขึ /น โดยครึ1งเดือนแรกดชันีปรับตวัลงเนื1องจากมาตรการควํ1าบาตรของชาติตะวนัตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศจีนซึ1งส่งผลทําให้เกิดการปิดเมืองขึ /นในเมืองเซินเจิ /นซึ1งเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสําคญั ส่งผลกระทบกับความเชื1อมั1นนกัลงทุน แม้จะมีปัจจยัลบดงักล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิดบวกได้ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทนุไหลเข้าของนกัลงทนุต่างชาติเป็นหลกั 
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลง จากมาตรการควํ1าบาตรจากชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกนั 
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออปุสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุทานเพิ1มเติม นอกจากนี /ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสญัญาณ
การปรับขึ /นอตัราดอกเบี /ยครั /งละร้อยละ 0.5 เป็นจํานวนหลายครั /งในความพยายามที1จะต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ สร้างความกงัวลเกี1ยวกบั
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัตํ1าและอตัราเงินเฟ้อในระดบัสงู (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทนุเคลื1อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี1ยง 
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 
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ1มขึ /นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดนัจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที1สดุในรอบ 15 ปี 
และอัตราดอกเบี /ยระยะยาวที1มีระดับตํ1ากว่าอัตราดอกเบี /ยระยะสั /น (inverted yield curve) ในขณะที1 Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้มงวดเพื1อต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี / ราคานํ /ามนัดิบ WTI ยงัปรับตวัลดลง เนื1องจากมมุมองการเติบโตของอปุสงค์ที1อ่อนแอ 
และการปรับตัวเพิ1มขึ /นของจํานวนผู้ติดเชื /อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื/นตัวได้
ในช่วงครึ1งหลงัจากกรายงานผลกําไรสทุธิในระดบัแข็งแกร่งกว่าที1คาด 
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตวัเพิ1มขึ /น โดยได้แรงสนบัสนนุจากข้อมลูเชิงบวกภายในประเทศที1ชดเชยพฒันาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดบัอ่อนแอจากการปรับตวัเพิ1มขึ /นของความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์หลงัจากที1ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวนั 
และมมุมองในเชิงลบจากการประชมุ Fed ที1เมือง Jackson Hole 
ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ /นในช่วงครึ1งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ1งปีหลงัดชันีราคาผู้ โบริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตวัเพิ1มขึ /นสวนทางกบัคาดการณ์ ส่งผลให้ FED  ทํานโยบาย
แบบเข้มงวด และเพิ1มอัตราดอกเบี /ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทําให้ตลาดหุ้ นทั1วโลกรวมถึงตลาดหุ้ นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมี
แรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ /นของหุ้ นขนาดใหญ่บางตัว 
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ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผนัผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ1งเริ1มต้นขึ /นจากความวุ่นวายทาง
การเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี /อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที1
ระดบัสงูที1สดุในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลงัจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดํารงตําแหน่งเป็นวาระที1 3 
พร้อมกับคณะผู้ นําซึ1งส่งสญัญาณว่าจะเป็นการคงอํานาจในระยะยาว แรงสนบัสนุนส่วนหนึ1งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผล
กําไรสทุธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดบัสงูกว่าที1นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ1งโดยปกติแล้วจะเป็นสญัญาณของการรายงาน
ผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื1นตามมา 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตวัเพิ1มขึ /น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื1องจากจีนส่งสญัญาณการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ /นอัตรา
ดอกเบี /ย ซึ1งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลกั 2 – 3 แห่งปรับตวัเพิ1มขึ /น การเลือกตั /งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ /นลงตามที1นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะที1พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากใน
วุฒิสภา การประชุมสดุยอดผู้ นํา APEC 2022 ที1กรุงเทพฯจบสิ /นลงอย่างประสบความสําเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื /อขายที1
ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ1งส่งผลให้บริษัทหลกัทรัพย์หลายแห่งต้องบนัทึกผลขาดทุนจากการที1ผู้ ส่งคําสั1งซื /อผิดนัดการ
ชําระเงิน ไม่นําไปสู่วิกฤตของความเชื1อมั1น 
ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตวัเพิ1มขึ /นอย่างต่อเนื1องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดชันีปรับตวัลดลงในช่วงต้นเดือน
สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื1นในภูมิภาค จากความกงัวลเกี1ยวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี1ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้ง
อตัราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี1ปุ่ นอย่างที1มิได้คาดไว้เป็นปัจจยักดดนัเพิ1มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีน
ประกาศยกเลิกมาตรการกกัตวัสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจยัสนบัสนนุบรรยากาศการลงทนุในตลาดหุ้นไทย ซึ1งเป็นประเทศ
ที1รับประโยชน์หลักในการฟื/นตัวของการท่องเที1ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคํานวณ 
Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดชันี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตวัเพิ1มขึ /นร้อยละ 24 ในรอบเดือน
และร้อยละ 100 สําหรับปี 2565 
ในเดือนมกราคม 2566 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัเพิ1มขึ /นแต่เป็นการปรับตวัอ่อนแอกว่าดชันี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก 
การกลบัมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดบัเร็วกว่าที1คาดไว้เป็นแรงขบัเคลื1อนให้ตลาดที1ปรับตวัอ่อนแอกว่าตลาดอื1นในปี 2565 ฟื/นตวัขึ /นอย่าง
แข็งแกร่ง และตลาดที1เป็นผู้ นําในปี 2565 ปรับตวัอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคํานวณหุ้น DELTA เข้าไป
ในดัชนี  SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ1มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที1สุดใน SET Index และการปรับตัว
ของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจยัชี /นําหลกัของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคม
ในระดบัตํ1ากว่าที1คาดไว้ ทําให้นกัวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกําไรสทุธิลง 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2566 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัลดลงจากแรงต้านของปัจจยัทางมหภาค รวมไปถึงการกลบัทิศของอตัราเงินเฟ้อ
ในสหรัฐฯที1ฟื/นตวัขึ /นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดนัให้ตลาดปรับตวัออกจากความเป็นไปได้ที1
เศรษฐกิจจะชะลอตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทนุตามการฟื/นตวัของเศรษฐกิจจีนเผชิญกบัแรงเทขายทํากําไร 
เมื1อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดบัอ่อนแอ และมีระดบัตํ1ากว่าที1นกั
ลงทนุคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกําไรสทุธิ (EPS) ของปี 2566 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองที1ดีขึ /นต่อตลาดหุ้นโลกจากความรุนแรงของเงินเฟ้อที1ลดตํ1าลงทําให้ท่าทีของ Fed มีความผ่อนคลายมากขึ /น การเปิด
ประเทศของจีนที1เร็วกว่าคาด ลดความเสี1ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์
เศรษฐกิจมหภาคในปัจจบุนัเป็นประโยชน์กบัหุ้นเติบโต (growth stock) ซึ1งตลาดหุ้นไทยมีสดัส่วนหุ้นเติบโตน้อยกว่าตลาดอื1นๆ จึงอาจ
ทําให้มีผลตอบแทนที1ตํ1ากว่าตลาดโลกได้ 
แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที1จะลงทุนรายตวั จากข้อมลูที1ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั /งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างสมํ1าเสมอ โดยบริษัทฯ เชื1อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ1งที1ส่งเสริมให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที1ดีในระยะกลาง และระยะยาว 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท)

2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 1,334,294,862.44        1,510,104,791.55        

เงินฝากธนาคาร 5,369,284.38               11,067,733.15             

ลูกหนี

            จากเงินปันผลและดอกเบีย 826,428.68                  3,921,962.38               

จากการขายเงินลงทุน 17,186,264.98             28,223,233.06             

            จากการขายหน่วยลงทุน 643,473.42                  3,007,505.30               

รวมสินทรัพย์ 1,358,320,313.90        1,556,325,225.44        

หนีสิน

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 15,338,499.25             31,381,165.83             

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 1,322,060.29               1,288,682.76               

ค่าธรรมเนียมสบัเปลียนหน่วยลงทุน 398.61                         3,479.27                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,502,969.54               2,779,139.57               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,972.29                      1,055.15                      

หนีสินอืน 84,226.73                    101,648.84                  

รวมหนีสิน 19,251,126.71             35,555,171.42             

สินทรัพย์สุทธิ   1,339,069,187.19        1,520,770,054.02        

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,015,626,840.04        2,122,195,517.14        

ขาดทุนสะสม 

            บญัชีปรับสมดุล 405,477,616.80           352,583,420.47           

            ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (1,082,035,269.65) (954,008,883.59)

สินทรัพย์สุทธิ 1,339,069,187.19        1,520,770,054.02        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                                                

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.4000 เมือทวงถาม 136,984.35       136,984.35             0.01           

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.6500 เมือทวงถาม 15,625,512.69  15,625,512.69        1.17           

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 15,762,497.04        1.18           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       

   กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกจิการเกษตร 33,130,525.00        2.48           

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 1,312,100         33,130,525.00        2.48           

หมวดอาหารและเครืองดืม                                                                                                                                                                                     199,670,602.50      14.96         

บมจ.เอเชียน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนชนัแนล AAI 2,383,697         17,877,727.50        1.34           

บมจ.เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั ASIAN 2,835,000         37,705,500.00        2.83           

บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชนั ITC 1,034,800         32,854,900.00        2.46           

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 813,600            45,154,800.00        3.38           

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล MINT 1,486,600         49,801,100.00        3.73           

บมจ.โอสถสภา OSP 504,700            16,276,575.00        1.22           

   กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค                                                                                                                                                                                

หมวดแฟชัน 49,776,080.00        3.73           

บมจ.ซาบีน่า SABINA 2,007,100         49,776,080.00        3.73           

   กลุ่มธุรกจิการเงนิ                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  155,118,550.00      11.63         

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 514,100            84,055,350.00        6.30           

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ SCB 683,300            71,063,200.00        5.33           

หมวดเงนิทุนและหลกัทรัพย์ 62,015,025.00        4.65           

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 105,500            21,311,000.00        1.60           

บมจ.เงินติดลอ้ TIDLOR 1,628,161         40,704,025.00        3.05           

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดยานยนต์ 14,593,040.00        1.09           

บมจ.สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี SAT 708,400            14,593,040.00        1.09           

หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ 24,566,520.00        1.84           

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 1,659,900         24,566,520.00        1.84           

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 23,384,025.00        1.75           

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 494,900            23,384,025.00        1.75           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง 13,969,550.00        1.05           

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 1,673,000         13,969,550.00        1.05           

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                   34,373,940.00        2.58           

บมจ.ช.การช่าง CK 1,613,800         34,373,940.00        2.58           

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    39,507,190.00        2.96           

บมจ.เอม็ บี เค MBK 2,365,700         39,507,190.00        2.96           

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   150,679,604.40      11.29         

บมจ.บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 1,369,000         44,150,250.00        3.31           

บมจ.บา้นปู BANPU 3,035,466         33,086,579.40        2.48           

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชนั BCP 472,500            15,238,125.00        1.14           

บมจ.ผลิตไฟฟ้า EGCO 92,400              15,800,400.00        1.18           

บมจ.กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 807,700            42,404,250.00        3.18           

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 243,602,613.50      18.26         

บมจ.คอมเซเวน่ COM7 430,700            13,136,350.00        0.99           

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 1,920,600         119,077,200.00      8.92           

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ GLOBAL 1,809,079         33,467,961.50        2.51           

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 1,935,928         77,921,102.00        5.84           

หมวดการแพทย์ 64,493,180.00        4.84           

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 1,352,200         26,908,780.00        2.02           

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 1,342,300         37,584,400.00        2.82           

หมวดสือและสิงพมิพ์ 30,159,440.00        2.26           

บมจ.เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 4,075,600         30,159,440.00        2.26           

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      125,534,555.00      9.41           

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 808,000            58,782,000.00        4.41           

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM 4,344,900         40,190,325.00        3.01           

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง PSL 1,782,700         26,562,230.00        1.99           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 53,957,925.00        4.04           

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 40,400              8,160,800.00          0.61           

บมจ.โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชนั DTAC 876,500            45,797,125.00        3.43           

รวมหุ้นสามัญ 1,318,532,365.40   98.82         

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,332,355,429.29  บาท) 1,334,294,862.44   100.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

- 3 -
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

เงนิฝากออมทรัพย์                                                                

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000 เมือทวงถาม 36,855.93         36,855.93               -             

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500 เมือทวงถาม 25,565,171.38  25,565,171.38        1.69           

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 25,602,027.31        1.69           

หุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ                                                                       

   กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                 

หมวดธุรกจิการเกษตร 30,233,370.00        2.00           

บมจ.จีเอฟพทีี GFPT 1,831,700         23,995,270.00        1.59           

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี STA 233,200            6,238,100.00          0.41           

หมวดอาหารและเครืองดืม                                                                                                                                                                                     52,917,065.00        3.50           

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป M 261,400            14,115,600.00        0.93           

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล MINT 989,100            30,414,825.00        2.01           

บมจ.อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย RBF 530,800            8,386,640.00          0.56           

   กลุ่มธุรกจิการเงนิ                                                                                                                                                                                           

หมวดธนาคาร                                                                                                                                                                                                  202,927,000.00      13.44         

บมจ.ธ.กรุงเทพ BBL 402,100            56,294,000.00        3.73           

บมจ.ธ.กสิกรไทย KBANK 340,000            55,590,000.00        3.68           

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ SCB 512,800            64,356,400.00        4.26           

บมจ.ทุนธนชาต TCAP 639,200            26,686,600.00        1.77           

หมวดเงนิทุนและหลกัทรัพย์ 54,957,750.00        3.64           

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ AEONTS 116,900            23,029,300.00        1.53           

บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ BAM 834,500            18,275,550.00        1.21           

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล MTC 58,600              3,017,900.00          0.20           

บมจ.เงินติดลอ้ TIDLOR 283,600            10,635,000.00        0.70           

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวติ 31,707,825.00        2.10           

บมจ.กรุงเทพประกนัชีวติ BLA 310,400            13,657,600.00        0.90           

บมจ.ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชนั TQM 398,900            18,050,225.00        1.20           

   กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดยานยนต์ 16,635,240.00        1.10           

บมจ.สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี SAT 788,400            16,635,240.00        1.10           

หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ 27,720,330.00        1.84           

บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์ UTP 1,659,900         27,720,330.00        1.84           

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 16,888,500.00        1.12           

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 375,300            16,888,500.00        1.12           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

   กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                                                                                                                                              

หมวดวสัดุก่อสร้าง 46,189,810.00        3.06           

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป EPG 910,800            8,971,380.00          0.59           

บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย SCC 75,800              29,713,600.00        1.97           

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท์ TASCO 410,100            7,504,830.00          0.50           

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                   39,679,500.00        2.63           

บมจ.ช.การช่าง CK 1,889,500         39,679,500.00        2.63           

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                    127,222,840.00      8.42           

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั AMATA 1,081,100         23,135,540.00        1.53           

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา CPN 842,000            46,520,500.00        3.08           

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ LH 4,644,000         44,582,400.00        2.95           

บมจ.ศุภาลยั SPALI 590,200            12,984,400.00        0.86           

   กลุ่มทรัพยากร                                                                                                                                                                                                

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   297,525,209.40      19.70         

บมจ.บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 786,400            20,249,800.00        1.34           

บมจ.บา้นปู BANPU 1,745,566         19,026,669.40        1.26           

บมจ.บีบีจีไอ BBGI 199,000            2,089,500.00          0.14           

บมจ.พลงังานบริสุทธิ EA 440,300            41,828,500.00        2.77           

บมจ.กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 1,089,100         54,999,550.00        3.64           

บมจ.ปตท. PTT 2,416,500         95,451,750.00        6.32           

บมจ.ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 183,900            25,102,350.00        1.66           

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง SPRC 1,028,100         9,150,090.00          0.61           

บมจ.ไทยออยล์ TOP 551,200            29,627,000.00        1.96           

   กลุ่มบริการ                                                                                                                                                                                                  

หมวดพาณชิย์                                                                                                                                                                                                 218,176,507.00      14.45         

บมจ.คอมเซเวน่ COM7 374,100            30,863,250.00        2.04           

บมจ.ซีพี ออลล์ CPALL 1,467,500         99,790,000.00        6.61           

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั CRC 808,200            30,913,650.00        2.05           

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 1,240,800         18,860,160.00        1.25           

บมจ.สยามแมค็โคร MAKRO 883,028            37,749,447.00        2.50           

หมวดการแพทย์ 62,131,920.00        4.11           

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 2,621,600         62,131,920.00        4.11           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 2 -

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย 

(%)

วนัครบอายุ
เงนิต้น (บาท)/ 

จํานวนหุ้น

มูลค่ายตุิธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงนิลงทุน

หุ้นสามัญ (ต่อ)

หมวดสือและสิงพมิพ์ 23,515,140.00        1.56           

บมจ.เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ ONEE 1,911,800         23,515,140.00        1.56           

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                                      138,375,891.00      9.17           

บมจ.เอเชีย เอวเิอชนั AAV 5,991,675         15,099,021.00        1.00           

บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT 1,269,600         81,571,800.00        5.40           

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM 3,336,300         29,693,070.00        1.97           

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง PSL 686,400            12,012,000.00        0.80           

   กลุ่มเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                              

หมวดชินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 16,395,500.00        1.09           

บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE 271,000            16,395,500.00        1.09           

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 79,776,300.00        5.28           

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 270,500            61,944,500.00        4.10           

บมจ.โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชนั DTAC 379,400            17,831,800.00        1.18           

รวมหุ้นสามัญ 1,482,975,697.40   98.21         

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

   กลุ่มทรัพยากร

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค

บมจ.บา้นปู BANPU-W4 6 ก.ย. 2565 322,166            1,527,066.84          0.10           

รวมใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,527,066.84          0.10           

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,396,491,547.84  บาท) 1,510,104,791.55   100.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 3 -

ประเภทเงนิลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

16



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 35,978,903.90             48,473,251.84             

รายไดด้อกเบีย 92,543.41                    99,665.42                    

รวมรายได้ 36,071,447.31             48,572,917.26             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 29,371,828.76             32,678,662.95             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 323,090.24                  359,465.32                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 2,202,887.31               2,450,899.74               

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00                    60,000.00                    

ค่านายหนา้ซือหลกัทรัพย์ 2,101,936.34               2,039,475.18               

รวมค่าใช้จ่าย 34,059,742.65             37,588,503.19             

รายได้สุทธิ 2,011,704.66               10,984,414.07             

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 27,706,282.76             123,370,367.02           

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทุน (111,673,810.56) (18,439,889.98)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนทีเกิดขึนและยงัไม่เกิดขึน (83,967,527.80) 104,930,477.04           

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (81,955,823.14) 115,914,891.11           

หกั ภาษีเงินได้ 3.4 (13,881.51) (14,949.78)

การเพมิขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ (81,969,704.65) 115,899,941.33           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเพมิขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 6 (81,969,704.65) 115,899,941.33           

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 7 (46,056,681.41) (94,563,670.24)

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 164,501,717.46           150,974,059.58           

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (218,176,198.23) (193,013,230.43)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (181,700,866.83) (20,702,899.76)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,520,770,054.02        1,541,472,953.78        

สินทรัพย์สุทธิสินปี 1,339,069,187.19        1,520,770,054.02        

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 212,219,551.7144 219,157,605.7402

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี 20,822,323.5208 19,237,232.4558

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี (31,479,191.2291) (26,175,286.4816)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 201,562,684.0061 212,219,551.7144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 6 (25,365,575.77) 28,297,215.00             

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 140,547,826.07           111,920,624.25           

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (78,221,214.93) (85,551,855.21)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 36,961,035.37             54,665,984.04             

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 413,422,833.31           358,756,849.27           

สินทรัพย์สุทธิสินปี 450,383,868.68           413,422,833.31           

ชนิดจ่ายเงนิปันผล

การดาํเนินงาน 6 (56,604,128.88) 87,602,726.33             

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 7 (46,056,681.41) (94,563,670.24)

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 23,953,891.39             39,053,435.33             

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (139,954,983.30) (107,461,375.22)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (218,661,902.20) (75,368,883.80)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,107,347,220.71        1,182,716,104.51        

สินทรัพย์สุทธิสินปี 888,685,318.51           1,107,347,220.71        

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 48,535,889.0181 45,382,413.0226

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี 17,010,019.7884 13,467,931.0814

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี (9,547,092.4768) (10,314,455.0859)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 55,998,816.3297 48,535,889.0181

ชนิดจ่ายเงนิปันผล

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 163,683,662.6963 173,775,192.7176

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี 3,812,303.7324 5,769,301.3744

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี (21,932,098.7523) (15,860,831.3957)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 145,563,867.6764 163,683,662.6963

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี สินสุดวันท ี28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 20 มีนาคม 2560 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 

100,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผูจ้ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร 

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เพือผูล้งทุนทวัไป ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มี

กาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึงจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลียในรอบปีบญัชี

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหุ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีอา้งอิงกบัผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ

บริษทัจดทะเบียนขา้งตน้ โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัทีมีปัจจยัพืนฐานดี และ/หรือมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลทีดี เป็นตน้ ทงันี ให้รวมถึงหุ้นทีอยู่

ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวดว้ย  

ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้ ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนีกึง

ทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ใบสําคญัแสดงสิทธิ อนุพนัธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นตน้ 

ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทุนได ้

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า 

(ชือยอ่ : KFTSTAR-A) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล 

(ชือยอ่ : KFTSTAR-D) 

20



- 2 - 

 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัการได้มาซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน ในกรณีทีไม่มีราคาดงักล่าว 

ผูจ้ดัการกองทุนจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนซึงประกาศโดยสมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุน 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดง

ตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเฉลียทีไดม้าในวนัล่าสุด 

เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนทีออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง

แรก (IPO) แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคา IPO ในวนัทีเสนอขาย 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกวา่ร้อยละ 10 ของ

กาํไรสุทธิในงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน และ/หรือจ่ายจากกาํไรสะสมในอัตราทีบริษทัจัดการ

พิจารณาเห็นสมควร ทงันี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนนั และบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงิน

ปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้พิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.10 

บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพือประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 ภาษีเงนิได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.5 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 1,790,100,730.77 1,658,787,909.20 

ขายเงินลงทุน 1,881,943,132.08 1,790,018,951.29 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักับบริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกับบริษทัจดัการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าวสําหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565  

มีดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 29,371,828.76 32,678,662.95 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 2,202,887.31 2,450,899.74 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    

ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์ 376,311.74 415,595.38 อตัราตลาด 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)    

      ในฐานะผูอ้อกหลกัทรัพย ์    

ซือเงินลงทุนในตราสารทุน 44,384,620.84 15,583,478.10 ตามอัตราทีเสนอซือโดย

บ ริ ษัท ค้ า ห ลัก ท รั พ ย์ / 

ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน 3,337,287.76 6,151,147.10 ตามอัตราทีเสนอซือโดย

บ ริ ษัท ค้ า ห ลัก ท รั พ ย์ / 

ราคาตลาด 
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ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,249,511.49 2,503,811.77 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 168,713.40 187,785.88 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)   

เงินลงทุนในหุ้นสามญั 40,704,025.00 10,635,000.00 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - 5,994,780.44 

6. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 55,998,816.3297 145,563,867.6764 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 450,383,868.68 888,685,318.51 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.0427 6.1051 

 2565 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 48,535,889.0181 163,683,662.6963 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 413,422,833.31 1,107,347,220.71 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.5178 6.7651 

ปัจจุบนักองทนุนาํเสนอหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (ชือยอ่ : KFTSTAR-A) 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (ชือยอ่ : KFTSTAR-D) 

เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้สมาํเสมอจาก 

เงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์/ เงือนไขที

กรมสรรพากรกาํหนด 
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ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของ

หลกัทรัพยท์ีลงทุน โดยจะไดรั้บเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี กรณีลูกคา้ที

เป็นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของ

หลกัทรัพยท์ีลงทุน และโอกาสทีจะไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนของกองทุน ซึงกองทุนมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิในงวดบญัชีที

จะจ่ายเงินปันผลนนั และ/หรือจ่ายจากกาํไรสะสมในอตัราทีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นสมควร ทงันี 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชี

ทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน และบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้

พิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่ 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน 

การเพิมขนึ(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน 

มีดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (25,365,575.77) 28,297,215.00 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (56,604,128.88) 87,602,726.33 

          รวม (81,969,704.65) 115,899,941.33 

7. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหวา่งปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ดงันี 

         (หน่วย : บาท) 

วันทีปิดสมุดทะเบยีน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  จาํนวนเงิน 

1 เมษายน 2565  1 ธนัวาคม 2564 - 28 กุมภาพนัธ์ 2565  0.3000  46,056,681.41 

       0.3000  46,056,681.41 
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ในระหวา่งปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ดงันี 

         (หน่วย : บาท) 

วันทีปิดสมุดทะเบยีน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  จาํนวนเงิน 

1 เมษายน 2564  1 ธนัวาคม 2563 - 28 กุมภาพนัธ์ 2564  0.3500  60,383,966.33 

8 กรกฎาคม 2564  1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564  0.2000  34,179,703.91 

       0.5500  94,563,670.24 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้มากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1   เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2   เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3   เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้
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ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 1,318,532,365.40 - - 1,318,532,365.40 

ตราสารหนี - 15,762,497.04 - 15,762,497.04 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารทุน 1,482,413,264.24 2,089,500.00 - 1,484,502,764.24 

ตราสารหนี - 25,602,027.31 - 25,602,027.31 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมี

สภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที 1 นนัประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนทีมี

สภาพคล่อง และใบสาํคญัแสดงสิทธิ กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสําหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนทีออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง

แรก (IPO) และตราสารหนีภาคเอกชนทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 
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8.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 21,131,781.42 - - 21,131,781.42 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 1,318,532,365.40 1,318,532,365.40 

ลูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบีย - - 826,428.68 826,428.68 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 17,186,264.98 17,186,264.98 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 643,473.42 643,473.42 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 15,338,499.25 15,338,499.25 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 1,322,060.29 1,322,060.29 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 398.61 398.61 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2,502,969.54 2,502,969.54 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 2,972.29 2,972.29 

หนีสินอืน - - 84,226.73 84,226.73 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 36,669,760.46 - - 36,669,760.46 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 1,484,502,764.24 1,484,502,764.24 

ลูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบีย - - 3,921,962.38 3,921,962.38 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - - 28,223,233.06 28,223,233.06 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 3,007,505.30 3,007,505.30 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 31,381,165.83 31,381,165.83 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 1,288,682.76 1,288,682.76 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 3,479.27 3,479.27 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2,779,139.57 2,779,139.57 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 1,055.15 1,055.15 

หนีสินอืน - - 101,648.84 101,648.84 

8.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันนัจึงไม่มีความเสียง

จากอตัราแลกเปลียน 

9. การอนุมัติงบการเงนิ  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 17 เมษายน 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,339,683,962.09 100.03

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 24,566,520.00 1.83

             การแพทย์ 64,493,180.00 4.82

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 125,534,555.00 9.37

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 62,015,025.00 4.63

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 53,957,925.00 4.03

             ธนาคาร 155,118,550.00 11.58

             ธุรกิจการเกษตร 33,130,525.00 2.47

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 34,373,940.00 2.57

             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 23,384,025.00 1.75

             พลงังานและสาธารณูปโภค 150,679,604.40 11.25

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 39,507,190.00 2.95

             พาณิชย์ 243,602,613.50 18.19

             แฟชนั 49,776,080.00 3.72

             ยานยนต์ 14,593,040.00 1.09

             วสัดุก่อสร้าง 13,969,550.00 1.04

             สือและสิงพิมพ์ 30,159,440.00 2.25

             อาหารและเครืองดืม 199,670,602.50 14.91

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 137,075.00 0.01

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 15,642,680.68 1.17

             Rate BBB 5,371,841.01 0.40

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อนืๆ  (614,774.90)  (0.03)

     ลูกหนี 18,636,351.81 1.39

     เจา้หนี  (16,748,157.17)  (1.23)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (2,502,969.54)  (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,339,069,187.19 100.00
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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)  29,371.83                2.1400

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 323.09                     0.0235

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   2,202.89                  0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee)    -    -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00                       0.0044

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) -    -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 31,957.81             2.3284

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

ตั *งแต่วันที� 1 มีนาคม 2565 ถงึวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2566

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(บาท) (%)

บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน / Capital Nomura Securities Plc. 469,980.79 10.63
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก ้/ Tisco Securiites Co.,Ltd. 426,762.82 9.66
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc. 392,807.28 8.89
บมจ.หลกัทรัพย ์กรุงศรี / Krungsri Securities Plc. 376,311.74 8.51
บจ.หลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd. 341,128.69 7.72
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. 323,063.06 7.31
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร / Kiatnakin Phatra Securities Plc. 296,228.26 6.70
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต / Thanachart Securities Plc. 279,558.52 6.32
บจ.หลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 257,734.06 5.83
บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd. 255,207.20 5.77
อ่ืนๆ / Other 1,001,231.41 22.65
รวม / Total 4,420,013.83 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ / Krungsri Thai All Stars Equity Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2566

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(1 พฤศจิกายน 2560) 

KFTSTAR-A -3.47% -2.05% -3.24% -5.58% 2.26% -6.79% N/A -6.30% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -2.41% -0.40% -0.03% -0.99% 9.74% 0.64% N/A 1.84% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 7.89% 8.02% 9.43% 10.93% 18.18% 16.42% N/A 16.06% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 7.52% 7.92% 8.79% 10.60% 18.96% 16.66% N/A 18.53% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(20 มีนาคม 2560) 

KFTSTAR-D -3.47% -2.05% -3.24% -5.58% 2.26% -6.81% N/A -3.29% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -2.41% -0.40% -0.03% -0.99% 9.74% 0.64% N/A 3.74% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 7.89% 8.02% 9.43% 10.93% 18.18% 16.42% N/A 15.43% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 7.52% 7.92% 8.79% 10.60% 18.96% 16.66% N/A 18.53% 

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

**  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 5 - 1

3 บมจ.ไทยออยล์ 1 1 8 - 1

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 1 1 7 1 1

5 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 2 2 6 - -

6 บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 1 1 5 - 1

7 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 4 4 19 - 3

8 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1 1 8 1 1

9 บมจ.สยามแม็คโคร 1 1 8 - 1

10 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 1 7 - 1

11 บมจ.จีเอฟพีที 1 1 6 1 -

12 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1 1 6 - 1

13 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 9 1 1

14 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 1 1 9 2 1

15 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 1 1 14 1 1

16 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1 1 10 - -

17 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 1 1 6 - -

18 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 1 6 - 1

19 บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 1 1 9 2 -

20 บมจ.ธ.กสิกรไทย 1 1 6 - 1

21 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 1 1 7 1 1

22 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1 1 9 3 -

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

24 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1 1 8 1 1

25 บมจ.ปตท 1 1 7 - 1

26 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 12 - 1

27 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 8 1 1

28 บมจ.คอมเซเว่น 1 1 9 1 1

29 บมจ.ศุภาลัย 1 1 5 2 1

30 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 2 2 9 1 1

31 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2 2 10 - 2

32 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 5 - -

33 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 1 1 7 - 1

34 บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 1 1 7 3 1

35 บมจ.บ้านปู 1 1 10 1 1
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

36 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 1 1 9 - 1

37 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 1 -

38 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา 2 2 13 - 2

39 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 8 - 1

40 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย 1 1 5 - 1

41 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 1 1 8 - 1

42 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 - 1

43 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น 1 1 5 1 1

44 บมจ.ช.การช่าง 1 1 7 2 1

45 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1 1 9 1 1

46 บมจ.เงินติดล้อ 1 1 7 - 1

47 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 1 1 10 - 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ไทยออยล์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 4 พิจรณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 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

10 บมจ.สยามแม็คโคร
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.จีเอฟพีที

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 24ปี 

ซึ่งหากได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคราวนี้อีก 3 

ปีจะเท่ากับ 27 ปี

13 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.ธ.กรุงเทพ

4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร.ศิริ การเจริญดี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9

ปี

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ / นางคมคาย ธูสรานนท์ 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 

หากได้รับเลือก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

          วาระที่ 4.1 

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

/ นายระเฑียร ศรีมงคล เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 

9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 12 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 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 / แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

             หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร 

ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว11 ปี 4 เดือน

19 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

วาระที่ 4 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี10 เดือน 

หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเ

กิน 9 ปี

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการและกรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี 6เดือน 8วัน  

6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 20 ปี 10เดือน 11วัน  

6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ / นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 16 ปี 6เดือน 18วัน  

22 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.ปตท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

25 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรมณี 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ  

(ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

43



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.คอมเซเว่น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 

เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ 

จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วป็นเวลา 8ปี 1เดือน) 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.ศุภาลัย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ -  จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 

ปีหากได้รับเลือก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี 

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

30 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

32 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

33 บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

34 บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพลากร สุวรรณรัฐ  

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 15 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์  

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 

ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

35 บมจ.บ้านปู
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

           การแต่งตั้งรรมการเป็นรายบุคคล

/ นาย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  ดำรงตำาแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี 

และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

36 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

37 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 7 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก 

          ตามวาระ

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

                นายกำธร  ศิลาอ่อน

/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(11 ปี)

38 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

39 บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

40 บมจ.ทุนธนชาต
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รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

41 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

42 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

43 บมจ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

44 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และพิจารณาอำนาจกรรมการ

             การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายอนุชา สิหนาทกถากุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

45 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 

เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี 

หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ / นายภาวิช ทองโรจน์   เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

46 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 

2565

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 1เดือน)  

หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในต

ำแหน่งเกิน 9ปี 

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

47 บมจ.เงินติดล้อ

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

48 บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

48



 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 1. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  
 

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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 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 ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั  

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

เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

 (3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 117.50%  
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