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กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 3 ชนิด ได#แก� 
 
1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า : 
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวิลดเทคอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-สะสมมูลค�า (KFHTECH-A) 
 

2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน : 
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวิลดเทคอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I) 
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป นต#นไป) 
 

3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินปEนผล : 
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวิลดเทคอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-ปEนผล (KFHTECH-D) 
(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี) 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี )เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 
(KFHTECH) ตั )งแต่วนัที5 1 มิถนุายน 2564 ถึงวนัที5 31 พฤษภาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี )เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากบั 2,952.42 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 15.3454 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 24.62 ลดลงมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 6.25 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบปีที5ผ่านมา กองทุนหลัก BGF World Technology Fund ปรับตัวลดลงราว 25% โดยหุ้นเทคโนโลยีเจอกับความผันผวน
และแรงเทขายอย่างหนกัในช่วงปี 2565 จากแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินที5เข้มงวดมากขึ )นของธนาคารกลางทั5วโลกนําโดยเฟด 
หลงัเจอกบัแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที5เร่งตวัต่อเนื5อง ทั )งจากราคาพลงังานที5เพิ5มขึ )นหลงัสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครนยงัคงยืดเยื )อ 
และปัญหาการขาดแคลนอุปทาน โดยทางเฟดออกมาให้มุมมองการขึ )นอัตราดอกเบี )ยที5มากกว่าที5ตลาดคาดและเริ5มการทํา QT 
(Quantitative Tapering) ในเดือนมิถนุายนนี ) ซึ5งจะทําให้สภาพคล่องในตลาดลดลง ทั )งนี ) นกัลงทนุมองว่าเฟดจะยงัคงขึ )นอตัราดอกเบี )ย
นโยบายได้ต่อเนื5องตลอดทั )งปีนี ) โดยคาดการณ์ว่าอาจเห็นอตัราดอกเบี )ยนโยบายไปแตะ 3.0% ทั )งนี ) อตัราดอกเบี )ยที5สงูขึ )นจะกดดนัการ
เติบโตของหุ้นกลุ่ม growth อย่างกลุ่มเทคโนโลยี เนื5องจากมีการกู้ยืมเพื5อมาลงทุนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามในระยะยาวแล้ว หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นขาดใหญ่ยังคงมีพื )นฐานที5แข็งแกร่ง โดยการประกาศรายได้ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังออกมาขยายตัวได้ดี
ต่อเนื5อง  

ณ สิ )นเดือนเมษายน 2565 กองทนุหลกัมีการลงทนุในกลุ่ม Software and Services 39.5% กลุ่ม Semiconductors 24.5% กลุ่ม Media 
and Entertainment 10.2% และกลุ่ม Tech Hardware 8.2% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 77.9% เนเธอร์แลนด์ 3.0% และ
ฝรั5งเศส 2.5% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที5ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบนัหุ้นกลุ่มดงักล่าวจะเจอกับแรงกดดนัและ
ความผันผวนที5มากขึ )น โดยหุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรมและ
ในชีวิตประจําวัน โดยการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีต่อเนื5อง  อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดจะมีมากขึ )นโดยเฉพาะ
จากการเริ5มขึ )นอตัราดอกเบี )ยนโยบายของธนาคารกลางทั5วโลก หลังจากเผชิญกับปัญหาอตัราเงินเฟ้อที5เร่งตัวขึ )นต่อเนื5อง นอกจากนี ) 
ยงัต้องจบัตาความตงึเครียดระหว่างสหรัฐฯ กบัจีน ในเรื5องการค้าและเทคโนโลยีที5ยงัคงอยู่ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั )งนี ) บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 42,567,521.55 1.44

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 45,725.30 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 11,706,544.37 0.40

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 30,815,251.88 1.04

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,972,036,355.52 100.66

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,972,036,355.52 100.66

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (51,746,795.04)  (1.76)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (1,643,399.87)  (0.06)

         FITCH-LONG

             Rate AA+ 4,197,036.89 0.14

             Rate AA  (33,602,385.95)  (1.14)

             Rate AA-  (20,698,046.11)  (0.70)

อนืๆ  (10,434,965.14)  (0.34)

     เจา้หนี  (7,808,269.14)  (0.25)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (2,626,696.00)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,952,422,116.89 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวล์ิดเทคอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 681,610,162.80  (0.7056) 1 ก.ค. 2565  (20,833,274.67)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 144,057,934.20  (0.0187) 1 ก.ค. 2565  (553,042.47)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 58,570,997.50 0.0233 22 ก.ค. 2565 688,271.03

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 417,660,088.70  (0.7623) 10 ม.ิย. 2565  (22,505,677.15)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 196,574,239.50  (0.2003) 10 ม.ิย. 2565  (5,913,965.85)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 198,338,697.50 0.1406 10 ม.ิย. 2565 4,149,638.11

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 782,920,260.00 0.1422 19 ส.ค. 2565 4,197,036.89

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 69,433,000.00  (0.0363) 1 ก.ค. 2565  (1,072,766.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 694,879,532.00  (0.6038) 22 ก.ค. 2565  (17,825,489.94)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 42,906,897.00  (0.0099) 19 ส.ค. 2565  (292,985.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 790,743,232.00 0.3339 9 ก.ย. 2565 9,858,860.30

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 110,350,526.00  (0.0285) 10 ม.ิย. 2565  (841,091.75)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 218,672,994.50 0.0960 10 ม.ิย. 2565 2,834,756.05

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 173,665,000.00  (0.0936) 1 ก.ค. 2565  (2,762,545.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 54,882,660.70 0.0293 1 ก.ค. 2565 865,720.12

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 85,775,040.00 0.0194 22 ก.ค. 2565 573,858.53

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 87,033,520.00 0.0080 22 ก.ค. 2565 237,617.56

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 137,575,815.00  (0.0430) 19 ส.ค. 2565  (1,270,110.38)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 89,991,200.00  (0.0434) 19 ส.ค. 2565  (1,281,605.00)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวล์ิดเทคอิควิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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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)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  31,239.08               

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   1,249.56                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee)   6,247.82                 

ค่าที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00                      

ค่าใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 38,806.46             

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สนิ ในที8นี W หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสนิทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

0.0018

   -

0.9969

0.1605

   -

0.8025

0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พนับาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควติี �เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที! 31 พฤษภาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ!ม 
โครงการ 

(31 พฤษภาคม 2562) 

KFHTECH-A -31.13% -15.22% -33.65% -24.62% 15.33% N/A N/A 15.33% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -22.38% -10.96% -19.81% -6.25% 23.06% N/A N/A 22.58% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 40.57% 38.66% 38.79% 29.88% 27.25% N/A N/A 27.24% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 29.93% 32.23% 29.10% 22.59% 27.18% N/A N/A 27.17% 

 
หมายเหตุ :   *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดชันีชี �วัด

ตามกองทุนหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีWยงด้านอตัราแลกเปลีWยน เพืWอเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัทีWคํานวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนทีWมีอายเุกินหนึWงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 BGF World Technology Fund (Class D2 

USD)

1 1 13 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิตี� เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 1.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
2.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 

 

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

 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธิN พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิN  อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

(2) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 15.02% 
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(G) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/05/2022) 
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