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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ตั .งแต่วนัที0 
1 มกราคม 2565 ถึงวนัที0 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2565 ซึ0งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี . 
- KFCASH-A จํานวน 12,525.95 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.3948 บาท  
- KFCASHSSF จํานวน 294.78 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.3946 บาท  
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFCASH-A เพิ0มขึ .นร้อยละ 0.31 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที0เพิ0มขึ .นร้อยละ 0.47 
- KFCASHSSF เพิ0มขึ .นร้อยละ 0.31 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที0เพิ0มขึ .นร้อยละ 0.47 

ภาวะการลงทนุในช่วงที0ผ่านมา 

ไตรมาสที� 1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือ 1 ปีขึ .นไปปรับตวัเพิ0มขึ .นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะ
ที0อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตวั ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ0มขึ .น
อย่างมีนยัสําคญั โดยมีแรงกดดนัหลกัมาจากการปรับตวัเพิ0มขึ .นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หลงัจากที0 Fed ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี .ยระยะสั .นขึ .น 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี .ยขึ .นถึง 
0.50% ในการประชมุครั .งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตวัเลขการจ้างงานที0แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อที0ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี .และอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ0มขึ .น  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที0 2 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี .ยนโยบายที0ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั .งปีเพื0อ
สนบัสนุนการฟื.นตวัของเศรษฐกิจซึ0งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื0อเทียบกับตลาดพฒันาแล้วที0มีการฟื.นตวัที0ชดัเจนกว่า 
อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี .ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื0องมาจากความไม่แน่นอนเกี0ยวกบันโยบายทางการเงิน แนวโน้ม
อตัราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที0ในระยะ
กลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ0มขึ .นตามการฟื.นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคญัที0ต้อง
ติดตามคือแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื.นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที0ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 2 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยปรับตวัเพิ0มขึ .นร้อยละ +0.10 ถึง +0.90 นําโดยอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลอายุคงเหลือตั .งแต่ 1 ปีขึ .นไป สะท้อนถึงความคาดหวงัของตลาดเกี0ยวกับทิศทางของอตัราดอกเบี .ยนโยบายหลงัจากที0
อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศยงัคงเร่งตวัขึ .นอย่างต่อเนื0องในไตรมาสที0 2 และการฟื.นตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที0ดีขึ .น นอกจากนี .อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยยงัถกูขบัเคลื0อนโดยการเคลื0อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯซึ0งปรับตวัเพิ0มขึ .น
ร้อยละ +0.50 ถึง +1.20  หลังจากที0 Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที0เข้มงวดมากขึ .นในการสกัดเงินเฟ้อที0เพิ0มขึ .นสู่ระดับสูงที0สดุ
ในรอบ 40 ปี 
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที0 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที0ธปท.จะปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยนโยบาย 1-3 ครั .งในระยะเวลาที0
เหลือของปี ภายหลงัจากที0คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบใุนการประชมุเมื0อเดือนมิถนุายนว่าอตัราเงินเฟ้อที0มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดบัสงู อปุสงค์ในประเทศที0ฟื.นตวั และแรงส่งจากการกลบัมาของนกัท่องเที0ยวตา่งชาตทํิาให้ความจําเป็นในการดําเนินนโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี .ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื0องมาจาก
ความไม่แน่นอนเกี0ยวกับนโยบายทางการเงินทั .งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสําคัญที0ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ 
การฟื.นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที0ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ 
รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที0ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมี
แนวโน้มปรับเพิ0มขึ .นตามการฟื.นตวัของเศรษฐกิจ 

3



ไตรมาสที�  3 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ0มขึ .นประมาณร้อยละ +0.15 ถึง +0.30 นําโดยอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปีลงไป ซึ0งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ
ซึ0งปรับตวัเพิ0มขึ .นร้อยละ +0.25 ถึง +1.60  จากการเร่งขึ .นอตัราดอกเบี .ยของ Fed เพื0อสกัดเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสนี .อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลไทยมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยอตัราผลตอบแทนปรับตวัลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพคล่องที0มี
อยู่ในตลาดและการที0ธปท.ยงัเน้นยํ .าว่าการปรับขึ .นอตัราดอกเบี .นนโยบายจะดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามตวัเลขอตัรา
เงินเฟ้อที0อยู่เร่งตวัขึ .นในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยนโยบายอย่างเร่งด่วนกลบัมาเป็นปัจจยั
กดดนัตลาดและทําให้อตัราผลตอบแทนปรับตวัขึ .นอีกครั .งในเดือนกนัยายน 
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที0 4 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยนโยบายอีก 1 ครั .งในช่วงที0เหลือของปีนี . ส่งผลให้
อตัราดอกเบี .ยนโยบายปรับขึ .นมาอยู่ที0 1.25% ต่อปี ณ สิ .นปี 2565 จากการที0อตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงูกว่ากรอบเป้าหมายของ
ธนาคารกลางและการฟื.นตวัทางเศรษฐกิจที0เป็นไปในทิศทางที0ดีขึ .น นอกจากนี .คาดว่าในระยะสั .นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทย
จะยงัคงเผชิญความผนัผวนจากความไม่แน่นอนเกี0ยวกบัทิศทางนโยบายทางการเงินทั .งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที0ในระยะกลาง
ถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ0มขึ .นตามการฟื.นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยสําคัญที0ต้อง
ติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การฟื.นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที0ยวและบริการ กระแสของ
เงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี0ยงทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ 
ไตรมาสที� 4 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุตั .งแต่ 1 ปีลงมาปรับตวัเพิ0มขึ .นร้อยละ +0.05 ถึง +0.13 ตามการ
ปรับเพิ0มขึ .นของอัตราดอกเบี .ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมกนง. เมื0อวันที0 30 พฤศจิกายน 2565 ในขณะที0อัตรา
ผลตอบแทนอายมุากกว่า 1 ปีลงมาปรับตวัลดลงร้อยละ -0.25 ถึง -0.72  โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากอตัราเงินเฟ้อทั .งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที0มีแนวโน้มชะลอตวัลง และสภาพคล่องในตลาดจากนกัลงทนุทั .งในและต่างประเทศ  ในช่วงเวลาเดียวกนัอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตวัเปลี0ยนแปลงร้อยละ -0.09 ถึง +1.32 โดยเป็นการปรับตวัเพิ0มขึ .นของอตัราผลตอบแทนอายุตั .งแต่ 1 ปี
ลงมาเป็นหลกั ตามทิศทางการขึ .นอตัราดอกเบี .ยของ Fed เพื0อสกดัเงินเฟ้อ  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที0 W ปี 2566 บริษัทฯคาดว่าธปท.จะปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยนโยบาย 1-3 ครั .งปีนี . ส่งผลให้อตัรา
ดอกเบี .ยนโยบายปรับขึ .นมาอยู่ในช่วงร้อยละ 1.50 – ร้อยละ 2.00 ณ สิ .นปี 2566 เพื0อสะท้อนถึงการฟื.นตัวของเศรษฐกิจไทยและเพื0อเพิ0มขีด
ความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี .คาดว่าอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยจะยงัคงเผชิญความ
ผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี0ยวกบัทิศทางนโยบายทางการเงินทั .งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจยัสําคญัที0ต้องติดตามได้แก่ 
แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ การฟื.นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที0ยวและบริการ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออก
จากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี0ยงทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองต่อตลาดตราสารหนี .ที0ระดบั “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั .งนี .มีสาเหตหุลกัมาจากภาพรวมการฟื.นตวัทางเศรษฐกจิ
ของไทยที0ทยอยฟื.นตัวได้ตามลําดับ หลังจากกนง.ทยอยปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยนโยบายสู่ระดบัร้อยละ 1.25 และมีแนวโน้มที0จะทยอย
ปรับขึ .นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื0องไปในปี 2566 ที0คาดว่าจะปรับขึ .นสู่ระดบัร้อยละ 1.50 – ร้อยละ 2.00 จากเงินเฟ้อที0ยงัอยู่ในระดบัสงู
เกินเป้าหมายของธปท. ในขณะที0ความไม่แน่นอนของจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี .ยนโยบายสหรัฐฯที0ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่าง
คาดการณ์ของตลาด และ Fed หาก Fed สามารถปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยนโยบายได้สงูกว่าตลาดคาดสู่ช่วงร้อยละ 5.00 – ร้อยละ 5.25  
ในช่วงครึ0งปีแรกของปี 2566 อาจทําให้เกิดแรงเทขายขึ .นอีกครั .ง นอกจากนี .ยังไม่มีแนวโน้มสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี .ยในลําดบั
ถดัไปจากแถลงการณ์ของ Fed ในครั .งล่าสดุ สําหรับตลาดตราสารหนี .ภาคเอกชนไทยมีอตัราผลตอบแทนที0น่าสนใจ ทําให้กองทนุที0มีการ
ลงทนุในหุ้นกู้ เอกชนสามารถช่วยลดความผนัผวนของตลาดลงได้บ้าง จาก credit spread 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที0ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที0เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 12,767,993,657.03 12,891,377,099.18

เงินฝากธนาคาร 7,511,272.32 7,046,758.27

ลูกหนี

            จากดอกเบีย 974,819.70 441,136.62

            จากการขายหน่วยลงทุน 46,711,066.02 63,135,750.18             

รวมสินทรัพย์ 12,823,190,815.07 12,962,000,744.25

หนีสิน

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -                               299,994,411.00           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,252,070.55 2,070,908.36

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 146,222.96 66,170.49

หนีสินอืน 60,941.90 58,186.46

รวมหนีสิน 2,459,235.41 302,189,676.31

สินทรัพย์สุทธิ   12,820,731,579.66 12,659,811,067.94

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9,571,368,365.95 9,480,520,178.92

กาํไรสะสม 

            บญัชีปรับสมดุล 407,988,941.63 378,387,474.67

            กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 2,841,374,272.08 2,800,903,414.35

สินทรัพย์สุทธิ 12,820,731,579.66 12,659,811,067.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย

 (%)

วนัครบอายุ  เงินต้น (บาท)  มูลค่ายุติธรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3500 เมือทวงถาม 441,181.52            441,181.52               -           

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000 เมือทวงถาม 255,700,824.46     255,700,824.46        2.00         

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 256,142,005.98        2.00         

ตัวเงินคลงั

กระทรวงการคลงั TB23104A 4 ม.ค. 2566 500,000,000.00     499,959,320.00        3.92         

กระทรวงการคลงั TB23118A 18 ม.ค. 2566 351,000,000.00     350,880,702.12        2.75         

กระทรวงการคลงั TB23201A 1 ก.พ. 2566 400,000,000.00     399,728,404.00        3.13         

รวมตัวเงินคลงั 1,250,568,426.12     9.80         

พนัธบัตร                                                                        

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23105A 5 ม.ค. 2566 475,000,000.00     474,964,607.75        3.72         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23105B 5 ม.ค. 2566 275,800,000.00     275,778,843.38        2.16         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23112A 12 ม.ค. 2566 2,100,000,000.00  2,099,414,751.00     16.44       

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23119A 19 ม.ค. 2566 380,000,000.00     379,814,024.20        2.97         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23126A 26 ม.ค. 2566 600,000,000.00     599,601,636.00        4.70         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23202B 2 ก.พ. 2566 650,000,000.00     649,601,342.00        5.09         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23209A 9 ก.พ. 2566 600,000,000.00     599,391,576.00        4.69         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23216A 16 ก.พ. 2566 1,220,000,000.00  1,218,801,899.00     9.55         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23223A 23 ก.พ. 2566 1,572,000,000.00  1,569,720,678.60     12.29       

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23309A 9 มี.ค. 2566 800,000,000.00     798,764,704.00        6.26         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23316A 16 มี.ค. 2566 1,300,000,000.00  1,297,632,271.00     10.16       

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23323A 23 มี.ค. 2566 1,000,000,000.00  998,338,380.00        7.82         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23330A 30 มี.ค. 2566 300,000,000.00     299,458,512.00        2.35         

รวมพนัธบตัร                                                                        11,261,283,224.93   88.20       

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 12,767,573,923.78 บาท) 12,767,993,657.03   100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์
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หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบีย

 (%)

วนัครบอายุ  เงินต้น (บาท)  มูลค่ายุติธรรม (บาท)

 ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000 เมือทวงถาม 340,631.21            340,631.21               -           

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500 เมือทวงถาม 738,888,346.11     738,888,346.11        5.73         

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 739,228,977.32        5.73         

ตัวเงินคลงั

กระทรวงการคลงั TB22105A 5 ม.ค. 2565 1,000,000,000.00  999,946,850.00        7.76         

รวมตัวเงินคลงั 999,946,850.00        7.76         

พนัธบัตร                                                                        

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22106A 6 ม.ค. 2565 300,000,000.00     299,986,029.00        2.33         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22106B 6 ม.ค. 2565 365,000,000.00     364,980,501.70        2.83         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22113A 13 ม.ค. 2565 770,000,000.00     769,891,160.50        5.97         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22120A 20 ม.ค. 2565 500,000,000.00     499,885,505.00        3.88         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22127A 27 ม.ค. 2565 1,361,000,000.00  1,360,583,248.19     10.55       

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203A 3 ก.พ. 2565 367,000,000.00     366,854,062.45        2.85         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203B 3 ก.พ. 2565 1,185,000,000.00  1,184,649,228.15     9.19         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22210A 10 ก.พ. 2565 1,811,000,000.00  1,810,127,170.44     14.04       

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22217A 17 ก.พ. 2565 859,000,000.00     858,513,591.25        6.66         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22224A 24 ก.พ. 2565 500,000,000.00     499,676,580.00        3.88         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303A 3 มี.ค. 2565 250,000,000.00     249,812,127.50        1.94         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303B 3 มี.ค. 2565 297,800,000.00     297,581,176.56        2.31         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22310A 10 มี.ค. 2565 500,000,000.00     499,604,425.00        3.87         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22324A 24 มี.ค. 2565 1,242,000,000.00  1,240,864,017.12     9.62         

ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22331A 31 มี.ค. 2565 850,000,000.00     849,192,449.00        6.59         

รวมพนัธบตัร                                                                        11,152,201,271.86   86.51       

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 12,890,937,074.59 บาท) 12,891,377,099.18   100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอตุสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลกัทรัพย์
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบีย 66,924,237.48             50,077,333.54             

รวมรายได้ 66,924,237.48             50,077,333.54             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 14,028,659.27             14,536,286.22             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 3,296,734.76               3,593,573.66               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 8,767,911.97               9,085,179.13               

รวมค่าใช้จ่าย 26,093,306.00             27,215,039.01             

รายได้สุทธิ 40,830,931.48             22,862,294.53             

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 38,883.13                    (100,536.69)                 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทุน (20,291.34)                   440,240.98                  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนทีเกิดขึนและยงัไม่เกิดขึน 18,591.79                    339,704.29                  

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 40,849,523.27             23,201,998.82             

หกั ภาษีเงินได้ 3.3 (378,665.54)                 (170,723.97)                 

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ 40,470,857.73             23,031,274.85             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพมิขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 6 40,470,857.73             23,031,274.85             

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 47,137,094,733.20      45,968,208,636.97      

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (47,016,645,079.21)     (51,229,751,860.01)     

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 160,920,511.72           (5,238,511,948.19)       

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 12,659,811,067.94      17,898,323,016.13      

สินทรัพย์สุทธิสินปี 12,820,731,579.66      12,659,811,067.94      

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 948,052,017.8924 1,342,736,981.2986

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี 3,525,667,300.7846 3,446,302,907.5514

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี (3,516,582,482.0822) (3,840,987,870.9576)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 957,136,836.5948 948,052,017.8924

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 6 39,925,199.18             22,866,451.52             

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 46,941,331,118.15      45,844,891,475.34      

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (46,976,706,696.65)     (51,174,453,963.61)     

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 4,549,620.68               (5,306,696,036.75)       

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12,521,400,973.31      17,828,097,010.06      

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 12,525,950,593.99      12,521,400,973.31      

ชนิดเพือการออม

การดาํเนินงาน 6 545,658.55                  164,823.33                  

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี 195,763,615.05           123,317,161.63           

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหว่างปี (39,938,382.56)            (55,297,896.40)            

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 156,370,891.04           68,184,088.56             

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 138,410,094.63           70,226,006.07             

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 294,780,985.67           138,410,094.63           

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 937,686,974.6784 1,337,468,698.7459

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี 3,511,037,537.5932 3,437,060,464.0442

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี (3,513,595,054.9242) (3,836,842,188.1117)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 935,129,457.3474 937,686,974.6784

ชนิดเพือการออม

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 10,365,043.2140 5,268,282.5527

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี 14,629,763.1914 9,242,443.5072

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหว่างปี (2,987,427.1580) (4,145,682.8459)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 22,007,379.2474 10,365,043.2140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 4 มีนาคม 2547 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 

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

กองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผูจ้ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

กองทุนเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน เพือผูล้งทนุทวัไป ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่งชนิด

หน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศในตราสารหนีภาครัฐไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน และส่วนทีเหลือลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชน สถาบนัการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร ซึงตรา

สารข้างต้นมีอันดับความน่าเชือถือระยะสัน 2 อันดับแรกหรือระยะยาวทีเทียบเคียงได้หรืออันดับความ

น่าเชือถือระยะยาว 3 อนัดบัแรกเวน้แต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายคุงเหลือไม่เกิน 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทุน 

กองทุนจะดาํรงอายถุวัเฉลียแบบถ่วงนาํหนกั (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึงไม่เกิน 92 วนั 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน - สะสมมูลค่า 

(ชือยอ่ : KFCASH-A) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน - เพอืการออม  

(ชือยอ่ : KFCASHSSF) 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในตัวสัญญาใชเ้งิน ตัวแลกเงินและบตัรเงินฝากทีไม่สามารถโอนเปลียนมือได้

ประเภทมีดอกเบียแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าเงินตน้บวกดอกเบียคา้งรับ และประเภทมีส่วนลด

แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่ายซึงคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารหนีในความตอ้งการของตลาดซึงเป็นเงินลงทุนทีมีตลาดซือขายคล่อง

รองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไทยของวนัทีวดัมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตามราคา

ทีเป็นตวัแทนทีดีทีสุดของมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดโดยสมาคม

บริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารหนีทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราตอบแทนทีแทจ้ริง 

ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนตาํกว่ามูลค่าของตราสารหนีตดัจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของ 

ตราสารหนี โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และถือเป็นส่วนหนึงของรายไดด้อกเบีย 

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 ภาษีเงนิได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.4 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.5 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 114,809,068,687.08 137,620,053,179.28 

ขายเงินลงทุน 114,996,870,521.67 142,821,660,070.59 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักับบริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกับบริษทัจัดการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564  

มีดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 14,028,659.27 14,536,286.22 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 8,767,911.97 9,085,179.13 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)    

      ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    

ซือเงินลงทุนในตราสารหนี 561,842,201.52 259,814,214.40 ตามอตัราทีเสนอซือโดย

บริษทัคา้หลกัทรัพย/์ 

ราคาตลาด 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,210,790.62 1,113,391.59 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 756,744.14 695,869.77 
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6. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2565 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดเพือการออม 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 935,129,457.3474 22,007,379.2474 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 12,525,950,593.99 294,780,985.67 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 13.3948 13.3946 

 2564 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดเพือการออม 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 937,686,974.6784 10,365,043.2140 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 12,521,400,973.31 138,410,094.63 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 13.3535 13.3535 

ปัจจุบนักองทนุนาํเสนอหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (ชือยอ่ : KFCASH-A) 

เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนทีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพอืการออม (ชือยอ่ : KFCASHSSF) 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของ

หลกัทรัพยท์ีลงทุน โดยจะไดรั้บเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี กรณีลูกคา้ที

เป็นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของ

หลกัทรัพยที์ลงทุน และไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 
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การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มีดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 39,925,199.18 22,866,451.52 

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 545,658.55 164,823.33 

          รวม 40,470,857.73 23,031,274.85 

7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

7.1 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 

สินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 

 ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารหนี - 12,767,993,657.03 - 12,767,993,657.03 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

ตราสารหนี - 12,891,377,099.18 - 12,891,377,099.18 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที 2 เครืองมือการเงินเหล่านี

ประกอบดว้ย ตราสารหนีภาครัฐบาลและตราสารหนีภาคเอกชนทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม 

7.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 263,653,278.30 - - 263,653,278.30 

ตวัเงินคลงั - - 1,250,568,426.12 1,250,568,426.12 

พนัธบตัร - - 11,261,283,224.93 11,261,283,224.93 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 974,819.70 974,819.70 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 46,711,066.02 46,711,066.02 

หนสิีนทางการเงนิ     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2,252,070.55 2,252,070.55 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 146,222.96 146,222.96 

หนีสินอืน - - 60,941.90 60,941.90 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 746,275,735.59 - - 746,275,735.59 

ตวัเงินคลงั - - 999,946,850.00 999,946,850.00 

พนัธบตัร - - 11,152,201,271.86 11,152,201,271.86 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 441,136.62 441,136.62 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 63,135,750.18 63,135,750.18 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา 

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 299,994,411.00 299,994,411.00 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2,070,908.36 2,070,908.36 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 66,170.49 66,170.49 

หนีสินอืน - - 58,186.46 58,186.46 

7.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันนัจึงไม่มีความเสียง

จากอตัราแลกเปลียน 

8. การอนุมัติงบการเงนิ  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 12,776,479,749.05 99.65

     พนัธบตัรรัฐบาลและตวัเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี 1,250,568,426.12 9.75

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี 11,261,283,224.93 87.84

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 441,211.13 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 7,512,126.31 0.06

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 256,674,760.56 2.00

อนืๆ 44,251,830.61 0.35

     ลูกหนี 134,711,066.02 1.05

     เจา้หนี  (88,207,164.86)  (0.68)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,252,070.55)  (0.02)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,820,731,579.66 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ

รายงานสรุปเงนิลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 12,511,851,651.05 97.59

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ค)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 0.00 0.00

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สัดส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทบีริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15.00 %
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  ตวัเงินคลงั บมจ.ธ.กรุงเทพ บมจ.ธ.กรุงเทพ 18 มกราคม 2566 AA 351,000,000.00 350,880,702.12

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 กุมภาพนัธ์ 2566 AA 400,000,000.00 399,728,404.00

  Bank Of America N.A. Bangkok Branch Bank Of America N.A. Bangkok Branch 4 มกราคม 2566 500,000,000.00 499,959,320.00

2  พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 5 มกราคม 2566 475,000,000.00 474,964,607.75

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 5 มกราคม 2566 275,800,000.00 275,778,843.38

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 12 มกราคม 2566 2,100,000,000.00 2,099,414,751.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 19 มกราคม 2566 380,000,000.00 379,814,024.20

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 26 มกราคม 2566 600,000,000.00 599,601,636.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 2 กุมภาพนัธ์ 2566 650,000,000.00 649,601,342.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 9 กุมภาพนัธ์ 2566 600,000,000.00 599,391,576.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 16 กุมภาพนัธ์ 2566 1,220,000,000.00 1,218,801,899.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 กุมภาพนัธ์ 2566 1,572,000,000.00 1,569,720,678.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 9 มีนาคม 2566 800,000,000.00 798,764,704.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 16 มีนาคม 2566 1,300,000,000.00 1,297,632,271.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มีนาคม 2566 1,000,000,000.00 998,338,380.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายละเอยีดตวัตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ธันวาคม 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 30 มีนาคม 2566 300,000,000.00 299,458,512.00

3  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมือทวงถาม AAA 255,700,824.46 256,674,760.56

  บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมือทวงถาม A 441,181.52 441,211.13
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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) 14,028.66 0.1070

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  3,296.73 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 8,767.91 0.0669

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 26,093.30 0.1990

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(4 มีนาคม 2547) 

KFCASH-A 0.31% 0.15% 0.20% 0.31% 0.28% 0.56% 0.98% 1.56% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.47% 0.17% 0.27% 0.47% 0.45% 0.76% 1.14% 1.67% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 0.11% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.05% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(1 เมษายน 2563) 

KFCASHSSF 0.31% 0.15% 0.20% 0.31% N/A N/A N/A 0.24% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.47% 0.17% 0.27% 0.47% N/A N/A N/A 0.41% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% N/A N/A N/A 0.01% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% N/A N/A N/A 0.01% 
 

   หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  
1.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ, 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี สดัส่วน 45% 
2.  ดชันีพนัธบตัรที่มีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 1 เดือน สดัส่วน 55% 

(เร่ิมใชด้ชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2562) 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
2. ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
5. ธนาคารโซซิเยเต ้เจเนราล ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
6. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
7. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
8. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
9. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
10. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
11. ธนาคารซิต้ีแบงค์ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
12. ธนาคารดอยช์แบงก ์เอจี, สาขาประเทศไทย ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
14. ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
15. ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
16. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั มหาชน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
18. ธนาคารออมสิน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
19. ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. นางสาวพรทิพา หน่ึงน ้าใจ 
2. นายธีรภาพ จิรศกัยกุล 
3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา 

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 42.47% 
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