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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ชีวิตดีเริ*ด
(KFSUPER) ตั 2งแต่วนั ที* 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที* 31 สิงหาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 2
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ชีวิตดีเริ* ด มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที* 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 193.41 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 8.6867 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 3.42 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผล
การดําเนินงาน ที*ลดลงร้ อยละ 0.63
- การลงทุนในตราสารหนี ภาวะการลงทุนในช่วงที*ผ่านมา
ไตรมาสที 1 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปี ขึ 2นไปปรับตัวเพิ*มขึ 2นร้ อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะ
ที*อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี ทรงตัว ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ*มขึ 2น
อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการปรับตัวเพิ*มขึ 2นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที* Fed ประกาศ
ปรั บอัตราดอกเบีย2 ระยะสัน2 ขึน2 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรั บอัตราดอกเบีย2 ขึน2 ถึง
0.50% ในการประชุมครัง2 ต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตัวเลขการจ้ างงานที*แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้ อที*ยงั คงอยู่ในระดับสูง ทําให้ เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี 2และอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ*มขึ 2น
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที* 2 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอัตราดอกเบี 2ยนโยบายที*ระดับร้ อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทังปี
2 เพื*อ
สนับสนุนการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจซึ*งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเมื*อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ วที*มีการฟื น2 ตัวที*ชดั เจนกว่า
อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี 2ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื*องมาจากความไม่แน่นอนเกี*ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้ ม
อัตราเงินเฟ้ อ กระแสของเงินทุนไหลเข้ า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที*ในระยะ
กลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ มปรับเพิ*มขึ 2นตามการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจ โดยปั จจัยสําคัญที*ต้อง
ติดตามคือแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที*ยวและบริการ
ไตรมาสที 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ*มขึ 2นร้ อยละ +0.10 ถึง +0.90 นําโดยอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตั 2งแต่ 1 ปี ขึ 2นไป สะท้ อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี*ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี 2ยนโยบายหลังจากที*
อัตราเงินเฟ้ อภายในประเทศยังคงเร่ งตัวขึ 2นอย่างต่อเนื*องในไตรมาสที* 2 และการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที*ดีขึ 2น นอกจากนี 2อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยยังถูกขับเคลื*อนโดยการเคลื*อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ*งปรับตัวเพิ*มขึ 2น
ร้ อยละ +0.50 ถึง +1.20 หลังจากที* Fed มีการใช้ นโยบายทางการเงินที*เข้ มงวดมากขึน2 ในการสกัดเงินเฟ้ อที*เพิ*มขึน2 สู่ระดับสูงที*สดุ
ในรอบ 40 ปี
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที* 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที*ธปท.จะปรับขึน2 อัตราดอกเบี 2ยนโยบาย 1-3 ครัง2 ในระยะเวลาที*
เหลือของปี ภายหลังจากที*คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุในการประชุมเมื*อเดือนมิถนุ ายนว่าอัตราเงินเฟ้ อที*มีแนวโน้ มอยู่ใน
ระดับสูง อุปสงค์ในประเทศที*ฟืน2 ตัว และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที*ยวต่างชาติทําให้ ความจําเป็ นในการดําเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายเป็ นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้ อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี 2ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื*องมาจาก
ความไม่แน่นอนเกี*ยวกับนโยบายทางการเงินทังในและนอกประเทศ
2
โดยมีปัจจัยสําคัญที*ต้องติดตามได้ แก่ แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ การฟื น2
ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที*ยวและบริ การ กระแสของเงินทุนไหลเข้ า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึง
สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที*ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ ม
ปรับเพิ*มขึ 2นตามการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจ

3

แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษั ท ฯมี มุม มองต่ อ ตลาดตราสารหนี ท2 ี* ร ะดับ “ค่ อ นข้ า งแย่ (Slightly bearish)” ทัง2 นี ม2 ี ส าเหตุห ลัก มาจากภาพรวมการฟื 2น ตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยที*ทยอยฟื น2 ตัวได้ ตามลําดับ หลังจากกนง.เริ*มทยอยปรับขึ 2นอัตราดอกเบี 2ยนโยบายในการประชุมเมื*อวันที* 10 สิงหาคม
สู่ระดับ 0.75% และมีแนวโน้ มที*จะทยอยปรับขึ 2นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากความเสี*ยงด้ านเงินเฟ้ อที*ยงั อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการ
ปรับขึ 2นอาจจะไม่เท่ากับดอกเบี 2ยนโยบายสหรัฐฯที*ยงั คงเร่ งการปรับขึ 2นอย่างรวดเร็ ว พร้ อมกับการลดขนาดงบดุล โดยคาดว่า Fed จะ
ยังคงเดินหน้ าปรับขึ 2นอัตราดอกเบี 2ยนโยบายสู่ระดับไม่ตํ*ากว่า 3.00% ภายในสิ 2นปี นี 2 ทําให้ ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้ มที*จะ
เผชิญกับความผันผวนมาก สําหรับตลาดตราสารหนี 2ภาคเอกชนไทยมีอตั ราผลตอบแทนที*น่าสนใจ ทําให้ กองทุนที*มีการลงทุนในหุ้นกู้
เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้ บ้าง จาก credit spread
- การลงทุนในตราสารทุน ภาวะการลงทุนในช่วงที*ผ่านมา
ในรอบครึ* งปี ที*ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรั พย์ ฯ) อยู่ระหว่าง 1,517.51– 1,708.89 จุด ก่อนปิ ดที*
1,638.93 จุด ณ วันที* 31 สิงหาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.96
ในเดือนมีนาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ*มขึ 2น โดยครึ*งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลงเนื*องจากมาตรการควํ*าบาตรของชาติตะวันตก
ต่อรัสเซีย และการแพร่ ระบาดอย่างรุ นแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนซึ*งส่งผลทําให้ เกิดการปิ ดเมืองขึน2 ในเมืองเซินเจิ 2นซึ*งเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมสําคัญ ส่งผลกระทบกับความเชื*อมัน* นักลงทุน แม้ จะมีปัจจัยลบดังกล่าว ตลาดไทยยังสามารถกลับมาปิ ดบวกได้ ในช่วง
ปลายเดือนจากเงินลงทุนไหลเข้ าของนักลงทุนต่างชาติเป็ นหลัก
ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการควํ*าบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้ มาตรการปิ ดเมืองป้องกัน
Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อปุ ทานเพิ*มเติม นอกจากนี 2ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณ
การปรับขึ 2นอัตราดอกเบี 2ยครัง2 ละร้ อยละ 0.5 เป็ นจํานวนหลายครัง2 ในความพยายามที*จะต่อสู้กบั อัตราเงินเฟ้ อ สร้ างความกังวลเกี*ยวกับ
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับตํ*าและอัตราเงินเฟ้ อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้ เงินลงทุนเคลื*อนย้ ายออกจากสินทรัพย์เสี*ยง
ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้ เคียงเดิม ในช่วงครึ* งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี*ยงทั*วโลก
ก่อนที*จะฟื น2 ตัวขึ 2นในช่วงครึ*งหลังของเดือนจากการที* Fed ปรับขึ 2นอัตราดอกเบี 2ยร้ อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็ นเอกฉันท์ตามที*ตลาดคาดไว้
แม้ ราคานํ 2ามันดิบและราคาถ่านหินปรับตัวเพิ*มขึน2 เนื*องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการควํ*าบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้ อ
เดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที*ระดับร้ อยละ 8.3 y-y นับเป็ นระดับสูงกว่าที*คาดไว้ และเป็ นระดับสูงที*สดุ ในรอบ 40 ปี
ในเดือนมิถนุ ายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทัว* โลกมีความกังวลเกี*ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที* Fed ปรับขึ 2น
อัตราดอกเบี 2ยร้ อยละ 0.75 ส่งผลให้ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้ าสู่การปรั บฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื*องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์
นับเป็ นระดับอ่อนค่าที*สดุ ในรอบ 5 ปี และในเดือนนี 2นักลงทุนต่างชาติเป็ นผู้ขายสุทธิเป็ นครัง2 แรกในรอบปี ด้ วยมูลค่า 2.94 หมื*นล้ านบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ*มขึ 2นเล็กน้ อย โดยช่วงต้ นเดือนได้ รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที*สดุ ในรอบ 15 ปี
และอัตราดอกเบีย2 ระยะยาวที*มีระดับตํ*ากว่าอัตราดอกเบีย2 ระยะสัน2 (inverted yield curve) ในขณะที* Fed ยังคงดําเนินนโยบาย
อย่างเข้ มงวดเพื*อต่อสู้กบั อัตราเงินเฟ้ อ นอกจากนี 2 ราคานํ 2ามันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื*องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที*อ่อนแอ
และการปรับตัวเพิ*มขึน2 ของจํานวนผู้ติดเชือ2 Covid-19 ในจีนส่งผลให้ ทางการกลับมาใช้ มาตรการปิ ดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื 2นตัวได้
ในช่วงครึ*งหลังจากกรายงานผลกําไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที*คาด
ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ*มขึ 2น โดยได้ แรงสนับสนุนจากข้ อมูลเชิงบวกภายในประเทศที*ชดเชยพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
ในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ*มขึ 2นของความขัดแย้ งทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากที*ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้ หวัน
และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที*เมือง Jackson Hole
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แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงได้ รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อสูงทัว* โลกและท่าทีของธนาคารกลางที*ยงั คงดําเนินนโยบาย
การเงินแบบเข้ มงวด เป็ นที*คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อน่าจะเริ* มชะลอตัวลงในช่วงปี หน้ า แม้ ว่าในระยะสั 2นอาจยังคงได้ รับผลกระทบจากราคา
พลังงานที*คาดว่ายังผันผวนในช่วงฤดูหนาว อย่างก็ตามตลาดหุ้นไทยยังคงมีความแข็งแกร่ งจากผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบียนที*
ดีกว่าคาด และการฟื น2 ตัวของการท่องเที*ยว
แนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็ นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที*จะลงทุนรายตัว จากข้ อมูลที*ได้ รับจากการพบปะกับผู้บริ หาร
บริ ษัท จดทะเบีย น การวิเ คราะห์บ ริ ษัท จดทะเบียน ทัง2 ในเชิงคุณ ภาพ และเชิง ปริ มาณ รวมถึง การติดตามผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท จดทะเบียนอย่างสมํ*าเสมอ โดยบริ ษัทฯ เชื*อว่าแนวทางการบริ หารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็ นสิ*งที*ส่งเสริ มให้ กองทุน
สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที*ดีในระยะกลาง และระยะยาว
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที*ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที*เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีเริ่ ด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 169,071,820.09 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากเงินปันผล
จากลูกหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้ อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

173,726,732.23
18,701,125.40
399,873.25
1,204,106.79
1,984.12
209,640.00
13,390.88
194,256,852.67

400,180.88
380,056.30
58,551.91
8,523.92
847,313.01
193,409,539.66

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)
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222,648,989.60
(46,459,716.33)
17,220,266.39
193,409,539.66
8.6867
22,264,898.9603

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

461,890.79
1,635,258.12
2,097,148.91
1,691,468.27
24,843.46
158,575.15
30,468.67
156,428.24
2,061,783.79
35,365.12

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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(3,521,641.23)
(3,397,981.63)
(90,154.25)
131,166.30
(6,878,610.81)
(6,843,245.69)
(93,508.97)
(6,936,754.66)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีเริ่ ด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน /ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
หุน้ กู้
บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บจ.แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
บมจ.บ้านปู
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บจ.ดีแทค ไตรเน็ต
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ ต้ ี
บมจ.แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง

อัตรา
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย
(%)

ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
วันครบอายุ
ของมูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
เงินลงทุน

0.150000 เมื่อทวงถาม
0.250000 เมื่อทวงถาม
BOT229A
BOT22NA
BOT233A
BOT235A
BOT239A
BOT23NA
BOT245A
LB22DA
LB23DA
LB249A
LB24DB
LB26DA

1.440000
0.560000
0.920000
0.510000
0.650000
0.660000
1.630000
2.000000
2.400000
0.750000
1.450000
2.125000

AEON24NA
AWN235A
BAM247A
BANPU251A
CENTEL229A
CPALL246A
CPF276B
DTN247A
FTREIT246A
FTREIT24DA
GOLD22NA
GPSC24NA
HMPRO242A
LH244A
MTC22NB
PSH23NA

2.570000
2.510000
2.900000
1.760000
2.780000
1.760000
3.400000
2.840000
1.690000
1.840000
2.470000
2.240000
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16 ก.ย. 2565
23 พ.ย. 2565
23 มี.ค. 2566
24 พ.ค. 2566
28 ก.ย. 2566
22 พ.ย. 2566
17 พ.ค. 2567
17 ธ.ค. 2565
17 ธ.ค. 2566
17 ก.ย. 2567
17 ธ.ค. 2567
17 ธ.ค. 2569

15 พ.ย. 2567
11 พ.ค. 2566
18 ก.ค. 2567
27 ม.ค. 2568
29 ก.ย. 2565
16 มิ.ย. 2567
5 มิ.ย. 2570
5 ก.ค. 2567
24 มิ.ย. 2567
16 ธ.ค. 2567
8 พ.ย. 2565
8 พ.ย. 2567
9 ก.พ. 2567
1.500000 26 เม.ย. 2567
4.300000 2 พ.ย. 2565
2.570000 18 พ.ย. 2566

113,383.88
145,230.08

113,383.88
145,230.08

7,400,000.00 7,401,953.82
1,300,000.00 1,299,305.07
6,700,000.00 6,696,385.75
500,000.00
497,885.27
13,500,000.00 13,412,467.22
4,200,000.00 4,168,839.91
4,000,000.00 4,004,170.76
1,000,000.00 1,003,592.16
2,900,000.00 2,943,651.06
5,500,000.00 5,414,915.77
6,200,000.00 6,177,587.68
1,100,000.00 1,108,751.35
2,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
3,200,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,400,000.00
900,000.00
1,200,000.00
2,600,000.00
500,000.00
700,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00

2,003,163.92
2,014,712.56
1,509,323.07
1,374,466.63
3,203,314.94
495,079.04
999,079.83
2,403,228.94
891,716.10
1,181,541.76
2,605,447.99
503,146.78
681,713.61
989,397.77
2,508,724.83
3,022,664.76

0.15
0.07
0.08
31.16
4.26
0.75
3.85
0.29
7.72
2.40
2.30
0.58
1.69
3.12
3.56
0.64
16.66
1.15
1.16
0.87
0.79
1.84
0.28
0.58
1.38
0.51
0.68
1.50
0.29
0.39
0.57
1.44
1.74

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีเริ่ ด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน /ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
บมจ.ควอลิต้ ีเฮาส์
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี
หุน้ จดทะเบียน
หุน้ สามัญ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ.ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป
กลุ่มธุรกิจการเงิน
หมวดธนาคาร
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.เอสซี บี เอกซ์
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ.ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ.เงินติดล้อ
กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดวัสดุก่อสร้าง
บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
กลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้านปู
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก
บมจ.ปตท
บมจ.ปตท.สารวจ และผลิตปิ โตรเลียม

อัตรา
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย
(%)
QH243A
STA234A
STA253A

CPF
MINT
TU

ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
วันครบอายุ
ของมูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
เงินลงทุน

2.500000 3 มี.ค. 2567
2.150000 1 เม.ย. 2566
2.080000 31 มี.ค. 2568

1,800,000.00
200,000.00
600,000.00

158,700.00
70,400.00
43,700.00

1,796,885.17
200,862.10
592,145.40

1.03
0.12
0.34

4,126,200.00
2,305,600.00
764,750.00

4.15
2.38
1.33
0.44

BBL
KTB
SCB

20,800.00
230,500.00
42,900.00

2,849,600.00
3,895,450.00
4,740,450.00

MTC
SAWAD
TIDLOR

49,500.00
45,700.00
59,676.00

2,103,750.00
2,227,875.00
1,715,685.00

6.61
1.64
2.24
2.73
3.48
1.21
1.28
0.99

SCC

7,700.00

2,756,600.00

CPN

86,800.00

6,010,900.00

1.59
1.59
3.46
3.46

3,429,250.00
2,835,600.00
4,170,212.50
2,165,584.75
8,130,000.00
3,723,850.00

14.07
1.97
1.63
2.40
1.25
4.68
2.14

BANPU
GPSC
GULF
OR
PTT
PTTEP
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236,500.00
41,700.00
81,370.00
79,471.00
216,800.00
22,100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีเริ่ ด
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน /ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
กลุ่มบริ การ
หมวดพาณิ ชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ.สยามแม็คโคร
หมวดการแพทย์
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ
บมจ.โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
กลุ่มเทคโนโลยี
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
หน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

อัตรา
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย
(%)

ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
วันครบอายุ
ของมูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
เงินลงทุน

CPALL
GLOBAL
MAKRO

90,000.00
76,900.00
43,900.00

5,535,000.00
1,507,240.00
1,514,550.00

BDMS
BH

233,700.00
3,600.00

6,835,725.00
777,600.00

AOT

119,100.00

8,664,525.00

HANA

34,200.00

1,462,050.00

ADVANC
DTAC
INTUCH

12,600.00
32,800.00
29,600.00

2,419,200.00
1,410,400.00
2,153,400.00

DIF

9,700.00

130,950.00
173,726,732.23
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4.93
3.19
0.87
0.87
4.38
3.93
0.45
4.99
4.99
0.84
0.84
3.44
1.39
0.81
1.24
0.08
0.08
100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีชีวติ ดีเริด

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุน้ สามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การแพทย์
ขนส่ งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ธนาคาร
พลังงานและสาธารณู ปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุก่อสร้าง
อาหารและเครื องดืม
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
หุน้ กู้
TRIS
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% NAV

192,827,730.88

99.70

7,613,325.00
8,664,525.00
6,047,310.00
1,462,050.00
5,983,000.00
11,485,500.00
24,454,497.25
6,010,900.00
8,556,790.00
2,756,600.00
7,196,550.00

3.94
4.48
3.13
0.76
3.09
5.94
12.64
3.11
4.42
1.43
3.72

130,950.00

0.07

1,007,756.54
14,588,351.76
1,113,618.48

0.52
7.54
0.58

15,974,939.81
21,650,082.25

8.26
11.19

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีชีวติ ดีเริด

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิ งหาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
Rate AA+
Rate AA
Rate AARate A+
Rate A
Rate ARate BBB+
FITCH_TH-LONG
Rate AA+
Rate Aเงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

506,706.23
2,414,059.85
681,713.61
3,875,767.49
8,551,779.71
6,575,345.79
2,511,670.03

0.26
1.25
0.35
2.00
4.42
3.40
1.30

2,030,253.92
2,018,513.50

1.05
1.04

113,415.83

0.06

18,706,467.37

9.67

145,291.46
581,808.78
1,429,121.79
(467,256.71)
(380,056.30)

0.08
0.30
0.74
(0.24)
(0.20)

193,409,539.66

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีเริด
รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 31 สิ งหาคม 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก
ผูส้ งจ่
ั าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ค) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ง) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า investment grade
หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ าประกั
ํ
น

%NAV

54,334,748.84
0.00

28.09
0.00

29,165,810.13

15.08

0.00

0.00

สัดส่ วนเงินลงทุนขันสู งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนทีบริ ษทั จัดการตังไว้ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีเริด
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิ งหาคม 2565

ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
หลักทรัพย์ในประเทศ
1 พันธบัตร

2 หุ ้นกู้

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 ธันวาคม 2565

1,000,000.00

1,007,756.54

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 ธันวาคม 2566

2,900,000.00

2,958,143.11

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 กันยายน 2567

5,500,000.00

5,433,902.05

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 ธันวาคม 2567

6,200,000.00

6,196,306.60

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 ธันวาคม 2569

1,100,000.00

1,113,618.48

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

16 กันยายน 2565

7,400,000.00

7,451,292.58

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

23 พฤศจิกายน 2565

1,300,000.00

1,301,319.54

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

23 มีนาคม 2566

6,700,000.00

6,723,743.79

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

24 พฤษภาคม 2566

500,000.00

498,583.90

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

28 กันยายน 2566

13,500,000.00

13,450,211.74

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

22 พฤศจิกายน 2566

4,200,000.00

4,176,586.31

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

17 พฤษภาคม 2567

4,000,000.00

4,023,284.20

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค

11 พฤษภาคม 2566

AA+

2,000,000.00

2,030,253.92

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี

8 พฤศจิกายน 2567

AA+

500,000.00

506,706.23

บจ.ดีแทค ไตรเน็ต

5 กรกฏาคม 2567

AA

2,400,000.00

2,414,059.85
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีเริด
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิ งหาคม 2565

ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

9 กุมภาพันธ์ 2567

AA-

700,000.00

681,713.61

บมจ. ซีพี ออลล์

16 มิถนุ ายน 2567

A+

500,000.00

496,935.48

บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

5 มิถนุ ายน 2570

A+

1,000,000.00

1,007,277.09

บมจ.บ้านปู

27 มกราคม 2568

A+

1,400,000.00

1,376,896.88

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

26 เมษายน 2567

A+

1,000,000.00

994,658.04

ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ตี

24 มิถนุ ายน 2567

A

900,000.00

894,591.41

ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ตี

16 ธันวาคม 2567

A

1,200,000.00

1,186,199.73

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์

8 พฤศจิกายน 2565

A

2,600,000.00

2,625,857.63

บมจ.พฤกษา โฮลดิง

18 พฤศจิกายน 2566

A

3,000,000.00

3,045,055.44

บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี

1 เมษายน 2566

A

200,000.00

202,664.57

บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี

31 มีนาคม 2568

A

600,000.00

597,410.93

บมจ.ควอลิตีเฮาส์

3 มีนาคม 2567

A-

1,800,000.00

1,819,323.52

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

18 กรกฏาคม 2567

A-

1,500,000.00

1,514,686.08

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

29 กันยายน 2565

A-

3,200,000.00

3,241,336.19

บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)

15 พฤศจิกายน 2567

A-

2,000,000.00

2,018,513.50

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

2 พฤศจิกายน 2565

BBB+

2,500,000.00

2,511,670.03
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีเริด
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 สิ งหาคม 2565

ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
3 เงินฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ยูโอบี

บมจ.ธ.ยูโอบี

เมือทวงถาม

AAA

145,230.08

145,291.46

บมจ.ธ.ทิสโก้

บมจ.ธ.ทิสโก้

เมือทวงถาม

A

113,383.88

113,415.83

17

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

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

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

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

หมายเหตุ
(1)
(2)

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

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,691.47

1.7120

24.84

0.0251

158.58

0.1605

-

-

30.47

0.0308

-

-

1,905.36

1.9284

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีเริ่ด / Krungsri Super Life Fund
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
บริษทั
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ซิ ต้คี อร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ กสิ กรไทย / Kasikorn Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securiites Co.,Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ กรุ งศรี / Krungsri Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น / Capital Nomura Securities Plc.
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.
บจ.หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) / Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.
อื่นๆ / Other
รวม / Total
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จํานวนเงิน อัตราส่ วน
(บาท)
(%)
33,064.33
9.71
32,984.75
9.69
32,846.51
9.65
31,862.85
9.36
30,153.84
8.86
26,881.76
7.89
24,394.27
7.16
18,573.23
5.45
16,425.09
4.82
16,084.74
4.72
77,220.20
22.68
340,491.57 100.00

ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวติ ดีเริ่ด / Krungsri Super Life Fund
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2565
บริษทั

จํานวนเงิน อัตราส่ วน
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
(%)
176.94 100.00
176.94 100.00

UOB Kay Hian Pte Ltd
รวม / Total
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
้สินสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

% ต่อปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(22 มีนาคม 2562)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFSUPER

-2.45%

-1.72%

-3.42%

-2.97%

-3.95%

N/A

N/A

-4.00%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

0.62%

-0.38%

-0.63%

1.68%

1.96%

N/A

N/A

2.34%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

6.31%

5.67%

6.04%

6.39%

10.47%

N/A

N/A

10.02%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

5.92%

5.82%

6.10%

5.62%

8.93%

N/A

N/A

8.51%

หมายเหตุ: * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ
1. ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20%
2. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60%
*เริ่มใช้ดชั นีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ชื่อกองทุน
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีเริ่ ด
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด ใช้ บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)
บริ ษทั ที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพือ่ ประโยชน์ของกองทุน
3. บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
(3) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ตราสารทุน
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์

ตราสารหนี้
1. นางสาวพรทิพา
2. นายธีรภาพ
3. นางสาวรัมภารัจน์
4. นายเอกพจน์
5. นางสาวณัฐยา

หนึ่งน้ าใจ
จิรศักยกุล
ยุธานหัส
ภู่วิบูลย์พาณิชย์
เตรี ยมวิทยา

(4) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(5) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 98.50%
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