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สารบรษิัทจัดการ 

เรียน  ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานประจาํปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค (KFDYNAMIC) 
ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอยีดดงันี 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 1,241.36 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 38.3242 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 12 เดือน เพิมขึนรอ้ยละ 49.02 มากกว่าดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ทเีพิมขึนรอ้ยละ 33.56 

ภาวะการลงทนุในช่วงทีผ่านมา 

ในรอบ 1 ปีทีผ่านมา ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรบัตวัอยู่ในช่วง 1,187.49 – 1,658.08 จดุ ก่อนปิดที 1,605.68 จดุ ณ วนัที 
30 กนัยายน 2564  

ในเดือนตลุาคม 2563 ผลการตรวจเชือ Covid-19 ของประธานาธิบดี Trump ออกมาเป็นบวก จาํนวนผูต้ิดเชือ Covid-19 ทวัโลกกลบัมา
ปรบัตวัเพมิขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในภูมิภาคยุโรป หลายประเทศรวมไปถึงสหราชอาณาจกัร (UK) ไดป้ระกาศใชม้าตรการปิดเมืองใน
บางพืนที ดา้นภายในประเทศ รฐับาลฯ ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิมเติมในโครงการ “ช๊อปดีมีคืน” “คนละครงึ” และ “เราเทียว
ดว้ยกนั” แต่บรรยากาศการลงทนุไดถ้กูกดดนัจากการชมุนมุประทว้งต่อตา้นรฐับาลฯ ของนกัเรียนนกัศกึษาทีเพิมความเขม้ขน้ขนึ และใน
วนัที 15 ตุลาคม รฐับาลฯ ไดป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินทีมีความรา้ยแรง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 Pfizer ประกาศผลการทดสอบวคัซีน Covid-19 ทีมีประสิทธิภาพรอ้ยละ 95 ซึงสงูว่าทนีกัลงทนุคาดการณไ์ว้
ทีรอ้ยละ 60 เป็นอย่างมาก ส่วน Moderna ประกาศผลการทดสอบวัคซีนทีมีประสิทธิภาพรอ้ยละ 94.1 นักลงทุนกลับมามีมมุมอง
เชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากเห็นผลการทดสอบฯ อย่างไรก็ตาม ดา้นในประเทศ การชุมนุมประทว้งทางการเมืองทีมี
ผูเ้ขา้รว่มชมุนุมเพิมมากขึน ยงัคงเป็นปัจจยักดดนัตลาดฯ 

ในเดือนธันวาคม 2563 วคัซีนป้องกัน Covid-19 มีความคืบหนา้ โดยวคัซีนของ Moderna สามารถเก็บรกัษาในอณุหภูมิทีไม่ตอ้งตาํมากนกั 
(2-8 องศา) ซึงจะส่งผลใหก้ารกระจายวัคซีนทาํไดง่้ายขึน ในขณะที วัคซีนของ Pfizer ไดร้บัการอนุมัติใหใ้ชเ้ป็นครงัแรกในประเทศ
องักฤษ และไดร้บัการรบัรองความปลอดภยัจาก FDA ของสหรฐัฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสปัดาหท์ี 4 ของเดือน ตลาดหุน้ไทยไดร้บัแรง
กดดนั จากข่าวการกลบัมาแพรร่ะบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะทีจงัหวดัสมทุรสาคร 

ในเดือนมกราคม 2564 นกัลงทุนคลายความกังวลเกียวกับการแพร่ระบาดของเชือไวรสั Covid-19 ระลอกใหม่ในไทย เนืองจากรฐับาล
หลีกเลียงการใช้มาตรการปิดเมืองในลักษณะทีจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ พรอ้มส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจเพิมเติม ในขณะที นกัลงทนุในตลาดหุน้โลกมีมมุมองเชิงบวกต่อชยัชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตังสภาครองเกรส ซงึมี
แนวโนม้ส่งผลใหส้หรฐัฯ มีโอกาสในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิมเติม แมว้่าอาจจะมกีารปรบัเพิมภาษีในอนาคต 

ในเดือนกุมภาพนัธ ์2564 ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัเพิมขึน โดยไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากข่าวเกียวกับการกระจายวคัซีนป้องกัน 
COVID-19 การปรบัตัวเพมิขึนของราคานาํมนัดิบ และการดาํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิมเติม เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือน 
สินทรพัยเ์สียงไดเ้ผชิญกบัแรงเทขาย หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10 ปีไดป้รบัตวัเพิมขึนสงูกว่ารอ้ยละ 1.4 

ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนปรบัตวัในเชิงบวก สภาผูแ้ทนราษฎรของสหรฐัฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของ Covid-19 มลูค่า 1.9 ลา้นลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นบัเป็นโครงการกระตุน้เศรษฐกจิทีมขีนาดใหญ่
ทีสุดในประวัติศาสตรข์องสหรฐัฯ ในขณะที การปรับตัวสูงขึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี ทีไดป้รับตัว
เพิมขึนสู่ระดบัสงูทีสดุในรอบ 14 เดือน ทีรอ้ยละ 1.7 ไดส่้งผลกระทบต่อตลาดการเงินทวัโลก จากการปรบัพอรต์การลงทนุของนกัลงทนุ 
ทงันี ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ไดพ้ยายามสรา้งเสถียรภาพใหแ้ก่ตลาดการเงิน โดยส่งสญัญาณว่าจะไม่ปรบัเพิมอตัราดอกเบียจนถึง
อย่างนอ้ยในปี 2567 สาํหรบัเศรษฐกิจยุโรป การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลใหมี้การใชม้าตรการปิดเมืองในบางพืนทอีีกครงั 

ในเดือนเมษายน 2564 นักลงทุนกลับมากังวลเกียวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครัง หลังจากเชือไวรัส Covid-19 
กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกภายในประเทศ โดยจาํนวนผูต้ิดเชือฯ ไดป้รบัตวัเพิมขึนไปถึงจาํนวนสูงสดุที 2,839 รายต่อวนั ในขณะที 
อตัราการฉีดวคัซีนภายในประเทศยังคงอยู่ในระดบัตาํทีรอ้ยละ 1.58 ของประชากรทงัหมด ดา้นปัจจยัต่างประเทศ ตลาดฯ ไดร้บัปัจจยั
สนับสนุนจากแผนการลงทุนในโครงสรา้งพืนฐาน มูลค่า 2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ของประธานาธิบดีโจ ไบเด็น ซึงมีเป้าหมายทีจะ
สรา้งงานหลายลา้นตาํแหน่งในสหรฐัฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 จาํนวนผู้ติดเชือ Covid-19 ภายในประเทศปรับตัวสูงขึนในระดับสูงกว่า 2,000 คนต่อวัน สาํนักงานสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรบัลดคาดการณก์ารเติบโตของจีดีพีไทยจากเดิมในช่วงรอ้ยละ 2.5 – 3.5 เหลือรอ้ยละ 1.5 – 2.5 
และปรบัลดคาดการณจ์าํนวนนกัท่องเทียวต่างประเทศเหลือ 5 แสนคน ในขณะที มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยรายงานดชันีความเชือมนั
ผูบ้รโิภคปรบัตวัลดลงสู่ระดบั 46 จดุ ซงึเป็นระดบัตาํสดุในรอบ 22 ปี 7 เดือน 
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ในเดือนมิถุนายน 2564 วคัซีน Sinovac ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) จาํนวนผูต้ิดเชือไวรสั Covid-19 ปรบัตวัเพิม
สงูขึน ราคาสินคา้โภคภณัฑป์รบัตวัลดลงจากมาตรการควบคุมของรฐับาลจีน ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ส่งสญัญาณในการปรบัขึน
อัตราดอกเบียเร็วกว่าทีคาดไว ้ในขณะที คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบียไวที้รอ้ยละ 0.5 ซึงนับเป็นการคงอตัรา
ดอกเบียในการประชมุเป็นครงัที 9 ติดต่อกัน และปรบัลดคาดการณก์ารเติบโตของจีดีพีในปี 2564 ลงอีกครงัจากเดิมทีรอ้ยละ 3.0 เป็น
รอ้ยละ 1.8 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนไดร้บัแรงกดดนัจากการปรับตัวเพิมขึนของจาํนวนผูต้ิดเชือไวรสั Covid-19 ในประเทศ 
จากจาํนวน 5.5 พนัคนต่อวนัในช่วงตน้เดือนไปเป็น 1.7 หมืนคนต่อวนัในช่วงสินเดือน แมว้่ารฐับาลมีการออกมาตรการควบคุมหลาย
ประการรวมไปถึงการประกาศเคอรฟิ์วในระหว่างเดือน ราคานาํมนัดิบในตลาดโลกปรบัตวัอย่างผันผวนเนืองจากกลุ่มประเทศผูผ้ลิต
นาํมัน (OPEC+) อยู่ระหว่างการเจรจาปรับกาํลังการผลิต ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้นหมวดเทคโนโลยีและ
โรงเรียนกวดวิชา จากการเขา้ตรวจสอบและการเปลียนแปลงดา้นนโยบายจากภาครฐั 

ในเดือนสิงหาคม 2564 จาํนวนผูต้ิดเชือ Covid-19 รายใหม่ภายในประเทศเริมทรงตวั คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัรา
ดอกเบียนโยบายทีรอ้ยละ 0.5 สถานการณท์างการเมืองภายประเทศยาํแย่ลง จากแรงส่งของกระแสของการประทว้งทีเพิมขึน และมีการ
ใชค้วามรุนแรงมากขึน บริษัทจดทะเบียนฯ รายงานผลดาํเนินงานประจาํไตรมาส 2/64 ทีแข็งแกร่งกว่าทีตลาดฯ คาดไว ้รฐับาลไทย
อนุมตัิการจดัซือวคัซนีฯ จาก Pfizer อกีจาํนวน 20 ลา้นโดสเพือเรง่อตัราการฉีดวคัซีนฯสาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 
(NESDB) ประกาศการเติบโตของจีดพีไีตรมาส 2/64 ในระดบัรอ้ยละ 7.5 ในขณะที ธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัลดอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี 2564 จากระดบัรอ้ยละ 1.8 เป็นรอ้ยละ 0.7 

ในเดือนกนัยายน 2564 หุน้ทีมีสดัส่วนการถือครองของนกัลงทนุรายย่อยในระดบัตาํแต่มีมลูค่าตลาดขนาดใหญ่ ปรบัตวัขึนนาํดชันีตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บรรยากาศการลงทนุกลบัทิศอย่างรวดเรว็หลงัจากทีหน่วยงานกาํกบัดแูลกลบัมาพิจารณาการคาํนวณดชันีตามสดัส่วนการ
กระจายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายย่อย (free-float adjusted) และเปิดรบัฟังความเห็นสาธารณะเพือขอความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 
ในช่วงครงึหลงัของเดือนความกงัวลเกียวกบัการผิดนดัชาํระหนีของบรษิัทจีน Evergrande ส่งผลใหเ้กิดแรงเทขายเล็กนอ้ยในตลาด และ
มีปัจจัยลบเพิมเติมจากความเป็นไปได้ของการปรับขึนอัตราดอกเบียเร็วกว่าทีคาดไว ้ และความเป็นไปไดท้ีอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ใน
ระดับสงูยาวนานกว่าทีคาด การประกาศโครงการปรบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชยส่์งผลใหร้าคาหุน้ของธนาคาร
ปรับตัวเพิมขึนร ้อยละ 20 ภายในวันเดียว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีฯ ฟืนตัวขึนในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ การประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการณว์่าการเติบโตของจีดีพีปี 2564 จะอยู่ทีระดบัรอ้ยละ 0.7 และปรบัเพมิมมุมองต่อการเติบโตของ
ปี 2565 ขึนเป็นรอ้ยละ 3.9 

แนวโนม้การลงทนุ 

บรษิัทฯ มีมมุมองว่า บรรยากาศการลงทนุในตลาดตราสารทนุไทยมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน หลงัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสั Covid-19 ใน
ประเทศผ่านจดุสูงสดุไปแลว้  คาดว่าปัจจยัภายในประเทศจะยงัคงสนบัสนุนตลาดหุน้ไดต้่อเนือง จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง 
การเรมิเขา้สู่ฤดกูาลท่องเทยีวในประเทศ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ 

สาํหรบัปัจจัยภายนอก บรรยากาศการลงทุนมีแนวโนม้ไดร้บัแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อในสหรฐัฯ ปรบัตัวสูงขึนในอัตราทีมากกว่าที
ตลาดคาด หรือธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซือพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ใน
ลกัษณะทีรวดเรว็กว่าทีตลาดคาด เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยงัคงเป็นการคดัเลือกหลกัทรพัยท์ีจะลงทุนรายตัว จากขอ้มลูทีไดร้บัจากการพบปะกับผูบ้ริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะหบ์ริษัทจดทะเบียนฯ ทังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดาํเนินงานของบรษิัท
จดทะเบียนฯ อย่างสมาํเสมอ โดยบริษัทฯ เชือว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดงักล่าวจะเป็นสิงทีส่งเสริมใหก้องทุนสามารถ
สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีดีในระยะกลาง และระยะยาว 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดม้อบความไวว้างใจให้บริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทงันี บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุทีเหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
15 ตุลาคม 2564 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ไดนามิค 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค อนัมีบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือวา่เช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัวา่เหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นวา่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
                                                                              (คุณอจัฉรา จินตนาควชิยั    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,235,776,038.36 99.55

     หุน้สามญั

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             การท่องเทียวและสันทนาการ 34,287,675.00 2.76

             การแพทย์ 51,498,360.00 4.15

             ขนส่งและโลจิสติกส์ 110,239,840.00 8.88

             ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ 18,415,625.00 1.48

             เงินทุนและหลกัทรัพย์ 61,250,231.00 4.93

             เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 88,154,200.00 7.10

             ธนาคาร 203,635,250.00 16.40

             ธุรกิจการเกษตร 44,702,400.00 3.60

             บริการรับเหมาก่อสร้าง 73,637,080.00 5.93

             พลงังานและสาธารณูปโภค 192,761,390.50 15.53

             พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 68,037,864.00 5.48

             พาณิชย์ 153,145,495.20 12.34

             วสัดุก่อสร้าง 29,776,720.00 2.40

             อาหารและเครืองดืม 19,237,825.00 1.55

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

             พลงังานและสาธารณูปโภค 27,394,560.00 2.21

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 320,117.77 0.03

         S&P

             Rate A- 1,587,340.37 0.13

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 57,694,064.52 4.65
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กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อืนๆ 5,587,699.17 0.45

     ลูกหนี 8,240,684.24 0.66

     เจา้หนี (258,703.45) (0.02)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,394,281.62) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,241,363,737.53 100.00
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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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ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 26,388.30            2.1400

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)    2/ 337.49                0.0274

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,061.59             0.1672

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด  3/ 28,787.38          2.3346

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

2/ ปัจจบุนัเรยีกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0251 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ  มีผลตงัแตว่นัที 2 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป

3/ ไมร่วมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกิดขึนจากการซอืขายหลกัทรพัย์

(หน่วย:พนับาท) ทรพัยส์ินสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ตังแต่วันท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวันท ี30 กันยายน 2564

จาํนวนเงิน รอ้ยละของมลูคา่
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บจ.หลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)/ CLSA Securities (Thailand) Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร/ Kiatnakin Phatra Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์ทิสโก/้ Tisco Securiites Co.,Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน/ Capital Nomura Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์บวัหลวง/ Bualuang Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก/้ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.
บมจ.หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.
บมจ.หลกัทรัพย ์กสิกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.
บจ.หลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย)/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.
อ่ืนๆ/ Other

109,454.95 4.32
551,881.48 21.80

รวม / Total 2,531,641.48 100.00

156,895.10 6.20
121,214.75 4.79
115,454.57 4.56

192,218.54 7.59
182,676.13 7.22
167,225.26 6.61

( บาท )   
393,994.89 15.56
275,883.77 10.90
264,742.04 10.46

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค / Krungsri Dynamic Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กันยายน 2564

บริษทั จ านวนเงนิ อัตราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีห ุน้ไดนามคิ 
 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี� 30 กันยายน 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ�ม  

โครงการ  

(6 พฤศจิกายน 2546) 

KFDYNAMIC 33.52% 5.39% 8.77% 49.02% -2.65% 7.73% 7.69% 7.79% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 13.79% 2.08% 2.99% 33.56% 0.17% 4.79% 9.24% 8.94% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 13.36% 13.15% 13.10% 15.78% 20.21% 17.89% 17.65% 20.57% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 12.60% 11.82% 12.04% 15.86% 19.59% 16.38% 16.15% 19.65% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI)  

   **   ผลตอบแทนทีKมีอายเุกินหนึKงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 บมจ. ซีพี ออลล์ 1 1 6 - -

2 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2 2 8 - 2

3 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 1 1 9 1 -

4 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 1 1 7 2 1

5 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 1 1 7 - 1

6 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 1 10 1 1

7 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1 1 8 - 1

8 บมจ.ธ.กรุงเทพ 1 1 5 - 1

9 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1 1 9 - 1

10 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 1 6 - 1

11 บมจ.ธ.กสิกรไทย 2 2 9 - 2

12 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2 2 17 1 2

13 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 1 1 5 - 1

14 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 1 1 7 - 1

15 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 1 1 16 3 1

16 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1 1 10 1 1

17 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 1 1 9 1 1

18 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 1 1 5 - 1

19 บมจ.บ้านปู 2 2 9 - 2

20 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 1 1 6 - 1

21 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง 1 1 8 2 -

22 บมจ.ทุนธนชาต 1 1 7 - 1

23 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 2 2 12 - 2

24 บมจ.ช.การช่าง 1 1 6 - 1

25 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 1 1 12 - 1

26 บมจ.เอ็ม บี เค 2 2 23 - 2

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

2 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

3 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเป็นระยะเวลา 6 ปี7 เดือน 

หากได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

4 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

/ นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2549 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน

ครั้งนี้ เท่ากับ 17 ปี 1 เดือน 

ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2  นางชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์

/ นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ  

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อกันยายน 2554 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน

ครั้งนี้ เท่ากับ 12 ปี 3 เดือน 

ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

5 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

6 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

            การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ นายกีรติ อัสสกุล

/ เห็นควร ไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นกรรมการต่ออีกวาระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเกินกว่า

9ปี เริ่มแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11ปี

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

7 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

8 บมจ.ธ.กรุงเทพ

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

9 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

10 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

11 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

12 บมจ.ธ.กสิกรไทย

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

13 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

14 บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง

จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

15 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

16 บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

17 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 13 

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามว

าระ

          13.2 นายนพพร เทพสิทธา

/ เนื่องจาก นายนพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการอิสระมา 9 ปี

วาระที่ 13 

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามว

าระ

          13.3 นายนิพนธ์ สุทธิมัย

/ เนื่องจาก นายนิพนธ์ สุทธิมัย  เป็นกรรมการอิสระมา 15 ปี

วาระที่ 13 

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามว

าระ

              13.4 นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

/ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการอิสระมา 7 ปี 11 เดือน (พ.ค. 2556) 

หากดำรงตำแหน่งอีกวาระจะเกิน 9 ปี

วาระที่ 14 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

18 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกร

รมการเพิ่ม

            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

/ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9ปี 

9เดือน/ตั้งแต่เมษายน 2554 หากได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระจะเกิน 9 ปี 

หรือ 3วาระ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

19 บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564

          เลือกกรรมการตามรายบุคคล

                  นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

/ นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์, กรรมการอิสระ, เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

(ดำรงตำแหน่ง 16 ปี), ประชุมครบถ้วน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

20 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

21 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

22 บมจ.บ้านปู

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

23 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

24 บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง

วาระที่ 6 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

/  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, ดำรงตำแหน่ง 10 ปี ณ วันประชุม, 13 

ปีหากอยู่ต่ออีก 1 วาระ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 6 

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

            การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

/ ศาสตราจารย์ดร. ภวิดาปานะนนท์, ดำรงตำแหน่ง 10 ปี ณ วันประชุม, 13 

ปีหากอยู่ต่ออีก 1 วาระ

25 บมจ.ทุนธนชาต

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

26 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

27 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

28 บมจ.ช.การช่าง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

29 บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

30 บมจ.เอ็ม บี เค

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

31 บมจ.เอ็ม บี เค
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที� 30 กันยายน 2564) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 1. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค ใช้บริการบุคคลอื�น  ๆ(soft commission) 

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีRคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตีR  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

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

เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน  

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 กันยายน 2564 

1. นายวิพุธ   เอืRออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิW พงษ ์
6. นายกวิฬ  เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 30 กันยายน 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 60.99%  
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