รายงานประจําครึ่งป/แรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแต6วน
ั ที่ 14 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

KFCLIMARMF

กองทุนรวม

กองทุนเปดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลีย
้ งชีพ

Krungsri ESG Climate Tech RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,

อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Bangkok 10330 Thailand

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพือการเลีย/ งชีพ
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

13

2

สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
ESG Climate Tech เพื5อการเลี 6ยงชีพ (KFCLIMARMF) ตั 6งแต่วนั ที5 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที5 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังนี 6
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื5อการเลี 6ยงชีพ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที5 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 119.72 ล้ านบาท คิดเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.1619 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั 6งแต่จดั ตั 6งกองทุน ลดลงร้ อยละ 8.38
ภาวะการลงทุนในช่วงที5ผ่านมา
ในรอบครึ5งปี ที5ผ่านมา กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech ปรับตัวลงประมาณ 7.3% โดยช่วงเดือนตุลาคม 2564 ตลาดหุ้นใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ วอย่างสหรั ฐฯ และยุโรปกลับมาขยายตัวได้ ดีหลังจากมีการเร่ งฉี ดวัคซีนต้ าน Covid-19 อย่างต่อเนื5องทําให้
กลับมาเปิ ดประเทศได้ อีกครั ง6 โดยตลาดคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถทยอยฟื 6นตัวได้ การลงทุนในนโยบายเกี5 ยวกับการรักษา
สิ5งแวดล้ อมและพลังงานสะอาดสามารถขยายตัวได้ ดี เนื5องจากนักลงทุนหันมาให้ ความสนใจเกี5ยวกับการรักษาสิ5งแวดล้ อมมากขึ 6น
นอกจากนี 6ยังได้ รับแรงสนับสนุนจากนโยบายของหลายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็ นในฝั5 งของสหรัฐฯ ยุโรป ญี5ปนุ่ และจีน โดยฝั5 งสหรัฐฯ ยุโรป
และญี5 ปุ่น ได้ มีการตัง6 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊ าซ Carbon ให้ เป็ น 0 ได้ ภายในปี 2025 ด้ านทางการจีนเองก็ยังคงนโยบาย
สนับสนุนพลังงานสะอาดและการใช้ และผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี 2564 ถึงต้ นปี 2565 ตลาดหุ้นทัว5 โลกได้ รับแรง
กดดันจากระดับเงินเฟ้ อที5เพิ5มสูงขึ 6น ทําให้ เฟดส่งสัญญาณที5จะดําเนินนโยบายการเงินที5เข้ มงวดขึ 6น ประกอบกับโครงการ Build Back
Better ที5ล่าช้ าออกไปส่งผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ที5ได้ ผลประโยชน์โดยตรงจาก
นโยบายดังกล่าว
ณ สิ น6 เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2565 กองทุ น หลั ก มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น หุ้ นหมวดอุ ต สาหกรรม 26.7% หมวดเทคโนโลยี 20.9% หมวด
สาธารณูปโภค 11% และหมวดสินค้ าจําเป็ น 10% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 41.6% เนเธอร์ แลนด์ 10% ฝรั5งเศส
9.4% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที5ดีต่อการลงทุนในหุ้นเกี5ยวกับพลังงานสะอาดและสิ5งแวดล้ อม เนื5องจากปั จจุบนั นโยบายเกี5ยวกับการรักษา
สิ5งแวดล้ อมและพลังงานสะอาดได้ รับแรงส่งจากการสนับสนุนของหลายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็ นในฝั5 งของสหรัฐฯ ยุโรป ญี5ปนุ่ และจีน อีกทัง6
นักลงทุนและผู้บริ โภคในปั จจุบนั ก็หนั มาให้ ความสําคัญกับประเด็นด้ านสิ5งแวดล้ อมมากขึ 6น โดยการลงทุนในนโยบายดังกล่าวมีโอกาส
เติบโตได้ อีกมากในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเจอความผันผวนมากขึ 6น โดยมีความเสี5ยงจากการที5เฟดอาจมีการหยุดการเข้ าซื 6อ
สินทรัพย์ (QE Tapering) และอัตราเงินเฟ้ อที5เร่งตัวสูงขึ 6นกว่าที5ตลาดคาดการณ์
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที5ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง6 นี 6 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที5เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพือการเลียงชีพ

ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพือการ
เลียงชี พ อันมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ตังและจัดการกองทุน ได้ปฏิบตั ิหน้าทีดูแลผลประโยชน์
กองทุนรวมดังกล่าว สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565 แล้วนัน
ธนาคารฯ ได้จดั ทํารายงานฉบับนีขึนบนพืนฐานของแหล่งข้อมูลทีได้รับ ณ วันทีในจดหมายนีโดยเชือว่าเชือถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายทีเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อการละเลยทีเกิดขึนอันเกียวข้องกับ
รายงานฉบับนี
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าทีในการจัดการโดยถูกต้องตามทีควร
ตามวัตถุ ป ระสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ในโครงการจัดการทีได้รับอนุ มัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(Thierry Tassenoey คุณเจิดจันทร์ สุ นนั ทพงศ์ศกั ดิ)

Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

เมษายน
4

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพื<อการเลี/ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 125,789,921.32 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี/สิน
เจ้าหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี/
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี/สินอื<น
รวมหนี/สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

115,380,495.94
5,074,905.23
247,582.62
1,304.92
213,500.00
120,917,788.71
1,041,675.96
150,829.45
3,076.74
1,195,582.15
119,722,206.56

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที<ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที<ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที<จาํ หน่ายได้แล้วทั/งหมด ณ วันสิ/นงวด (หน่วย)
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130,673,794.27
(10,771,441.40)
(180,146.31)
119,722,206.56

9.1619
13,067,379.2361

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพื>อการเลียงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที> 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2,340.31
2,340.31
402,464.20
12,073.92
60,369.61
29,382.60
504,290.33
(501,950.02)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ>มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
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(10,409,425.38)
(794,093.34)
934,027.34
(10,269,491.38)
(10,771,441.40)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพื9อการเลี'ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
ธ.ซิต' ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
จํานวนเงิน 0.95 USD
หน่วยลงทุน
DWS Invest ESG Climate Tech
จํานวน 19,762.220000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 175.2600 USD
รวมเป็ นเงิน 3,463,526.68 USD

อัตรา
เงินต้น (บาท) /
หมายเลขตราสาร ดอกเบี'ย วันครบอายุ
จํานวนหุน้
(%)

เมื9อทวงถาม

LU1885667664

31.65

125,789,889.67
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

Unaudited
ร้อยละของ
มูลค่า
เงินลงทุน

31.65

0.00

115,380,464.29

100.00
100.00

115,380,495.94

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรี ESG Climate Tech เพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate Aหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate Aสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

5,076,210.15

4.24

5,076,210.15
115,380,495.94

4.24
96.37

115,380,464.29

96.37

31.65
(794,093.34)

0.00
(0.66)

(127,941.54)
(74,816.50)

(0.11)
(0.06)

(84,020.40)
(507,314.90)
59,593.81
213,500.00
(3,076.74)
(150,829.45)

(0.07)
(0.42)
0.05
0.18
(0.00)
(0.13)

119,722,206.56

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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3,190,176.00
19,603,242.80
3,098,397.30
7,353,982.50
27,130,529.60
39,753,223.50
3,946,657.00
3,044,401.50
2,439,419.10

(0.0066)
(0.4222)
0.0050
(0.0625)
(0.2636)
0.1934
(0.0704)
(0.0449)
0.0084

8 เม.ย. 2565
27 พ.ค. 2565
8 ก.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
27 พ.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
17 มิ.ย. 2565

(7,895.23)
(505,440.49)
6,020.82
(74,816.50)
(315,577.99)
231,557.59
(84,228.58)
(53,717.17)
10,004.21

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

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

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

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

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพือการเลี!ยงชีพ
ตัง* แต่ วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

402.46

1.0700

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

12.07

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

60.37

0.1605

-

-

29.38

0.0781

504.28

1.3407

ค่าที5ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื5น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที5เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที5รวมภาษีมลู ค่าเพิ5มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื5นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที5เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที5นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที5คํานวณ
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน เปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพื#อ การเลีย$ งชีพ
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สิน$ สุด ณ วัน ที# 31 มีน าคม 2565
KFCLIMARMF
ดัชนีชีวัด (Benchmark)*
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีชีวัด

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริ#ม
โครงการ
(14 ตุล าคม 2564)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

ย้อ นหลัง
3 ปี

-8.29%

-8.29%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-8.38%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

26.72%

26.72%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

21.70%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ : * ไม่มีดชั นีชีวัด (Benchmark) ซึ<งสอดคล้องกับกองทุนหลักที<ไม่มีดชั นีชีวัดเช่นเดียวกัน
** ผลตอบแทนที<มีอายุเกินหนึ<งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ESG Climate Tech เพือการเลี(ยงชีพ

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) รายชื อผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิPพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิP
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 0 ใน 1 ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/03/2022)
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