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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ 
(KF-HGOLD) ตั 3งแต่วนัที5 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัที5 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 3 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2565 เท่ากบั 235.10 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9417 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 2.79 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 2.72 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบครึ5งปีบญัชีที5ผ่านมา SPDR Gold Trust (กองทุนหลกั)  ปรับตวัเพิ5มขึ 3นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1.4 โดยในช่วงปี 2565 ตลาดมี
ความผันผวนมากขึ 3นจากอัตราเงินเฟ้อทั5วโลกที5อยู่ในระดบัสูงประกอบกับการดําเนินนโยบายการเงินที5เข้มงวดขึ 3นของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed)  และธนาคารกลางทั5วโลก ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ5มขึ 3นกดดันราคาทองคํา นอกจากนี 3 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที5ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื5องจากการขึ 3นดอกเบี 3ยที5รวดเร็วของ Fed ยังส่งผลกดดันราคาทองคําเพิ5มเติม 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายปี 2565 อัตราเงินเฟ้อทั5วโลกมีทิศทางชะลอตัวลง ทําให้ตลาดมองว่าการดําเนินนโยบายการเงินของ Fed 
จะไม่เข้มงวดมากเท่าแต่ก่อน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ กลบัมามีทิศทางอ่อนค่าลงอีกครั 3ง ประกอบกบัความเสี5ยงที5เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่
ภาวะถดถอยเป็นแรงส่งให้กบัราคาทองคําในช่วงท้ายปี 2565 ทั 3งนี 3 ทองคํายงัคงเป็นสินทรัพย์ที5นกัลงทนุให้ความสนใจเนื5องจากมองเป็น
สินทรัพย์ปลอดภยัและช่วยลดความผนัผวนลงได้  

ณ สิ 3นเดือนธันวาคม 2565 กองทนุหลกัถือครองทองคําอยู่ประมาณ 917.64 เมตริกตนั 

แนวโน้มการลงทนุ 

ราคาทองคํามีทิศทางดีขึ 3นหลัง Fed มีแนวโน้มการขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยนโยบายที5ช้าลง เนื5องจากอัตราเงินเฟ้อเริ5มมีทิศทางชะลอตวัลง 
ทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับมามีทิศทางอ่อนค่าอีกครั 3ง โดยดอลลาร์สหรัฐฯที5อ่อนค่าลงส่งผลดีต่อการลงทุนในทองคํา ทั 3งนี 3 
ความเสี5ยงในตลาดยงัคงมีอยู่ ทั 3งจากความเสี5ยงเรื5องสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครนที5ยืดเยื 3อ อีกทั 3ง ความเสี5ยงที5เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงนิที5เข้มงวดของธนาคารกลางทั5วโลก จึงทําให้ยงัมีความต้องการในการถือทองคาํเนื5องจากนกัลงทนุ
มองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 3งนี 3 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 217,561,404.02  บาท) 221,352,849.66            
เงินฝากธนาคาร 4,599,326.18                
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 14,064,615.79              
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 6,417.61                       
จากการขายหน่วยลงทุน 425,567.89                   

รวมสินทรัพย์ 240,448,777.13            
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 987,045.90                   
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 543.12                           
จากการซ้ือเงินลงทุน 4,093,008.86                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 260,935.84                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 962.64                           
หน้ีสินอ่ืน 6,041.54                       
รวมหน้ีสิน 5,348,537.90                
สินทรัพยสุ์ทธิ 235,100,239.23            

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 236,477,695.10            
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 33,233,524.35              
บญัชีปรับสมดุล  (34,610,980.22)
สินทรัพยสุ์ทธิ 235,100,239.23            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.9417                           
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 23,647,769.4731          

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธนัวาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 7,842.84                     
  รายไดอ่ื้น 328,700.48                 

รวมรายได้ 336,543.32                 
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,119,629.68              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 37,321.01                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 186,605.05                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 32,766.98                   
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 90,774.98                   

รวมค่าใชจ่้าย 1,467,097.70              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (1,130,554.38)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (3,750,539.45)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 2,275,879.05              
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 13,077,569.89            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (16,052,851.89)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (4,449,942.40)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (5,580,496.78)

หกั ภาษีเงินได้  (1,176.42)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (5,581,673.20)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.83
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.350000 เม่ือทวงถาม 7,452.32 7,452.32 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.500000 เม่ือทวงถาม 4,058,786.76 4,058,786.76 1.83
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 98.16
                              SPDR Gold Trust US78463V1070 213,495,164.94 217,286,610.58 98.16
                              จ  านวน 37,230.000000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  169.1200 USD
                              รวมเป็นเงิน 6,296,337.60 USD

221,352,849.66 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์ฮดจ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 8,671,982.87 3.69

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 7,452.81 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 4,599,482.64 1.96

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 4,065,047.42 1.73

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 217,286,610.58 92.42

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 217,286,610.58 92.42

สัญญาซือขายล่วงหน้า 13,077,569.89 5.56

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (216,816.64)  (0.09)

         FITCH-LONG

             Rate AA 13,294,386.53 5.65

อนืๆ  (3,935,924.11)  (1.67)

     ลูกหนี 1,425,567.89 0.61

     เจา้หนี  (5,100,556.16)  (2.17)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (260,935.84)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 235,100,239.23 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,347,023.00  (0.1182) 6 ม.ค. 2566  (277,798.28)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,122,254.00  (0.0861) 27 ม.ค. 2566  (202,507.98)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 73,303,439.00 2.9867 6 ม.ค. 2566 7,021,671.86

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 58,107,175.00 2.0139 27 ม.ค. 2566 4,734,673.40

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 11,049,369.50 0.1155 27 ม.ค. 2566 271,567.56

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 38,334,409.50 0.4773 17 ก.พ. 2566 1,122,043.23

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 13,863,372.00  (0.0361) 17 ก.พ. 2566  (84,831.95)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 47,582,536.00 0.3018 10 มี.ค. 2566 709,568.69

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 4,094,194.89  (0.0005) 3 ม.ค. 2566  (1,186.03)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 4,828,480.00  (0.1790) 27 ม.ค. 2566  (420,721.66)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 13,984,474.00 0.0872 17 ก.พ. 2566 205,091.05

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา 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)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,119.63 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   37.32 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 186.61 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 32.77 0.0281

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,376.33          1.1837

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

ตั *งแต่วันที� 1 กรกฏาคม 2565 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2565
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 4,897.94 100.00
รวม / Total 4,897.94 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ / Krungsri Gold Hedged Fund

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์ฮดจ ์
 

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 

(12 กรกฎาคม 2555) 

KF-HGOLD -2.80% 6.72% -2.79% -2.80% 3.82% 4.17% -0.60% -0.06% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -2.54% 6.34% -2.72% -2.54% 5.48% 6.56% 1.46% 1.94% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 14.62% 16.11% 15.22% 14.62% 15.50% 14.01% 14.41% 14.30% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 15.03% 15.09% 14.80% 15.03% 17.23% 15.44% 15.74% 15.64% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยตน้ทุนการ
ป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

**   ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

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

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์ฮดจ์ ไม่มี 

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) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 37.93%

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/2022)
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