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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
โกลบอลโกรท (KFGG) ตั -งแต่วนัที/ 1 กนัยายน 2565 ถึงวนัที/ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที/ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 ซึ/งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี - 
- KFGG-A จาํนวน 1,863.95 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 5.1454 บาท  
- KFGG-I จํานวน 8.70 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 5.1450 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFGG-A ลดลงร้อยละ 5.08 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที/เพิ/มขึ -นร้อยละ 1.15  
- KFGG-I ลดลงร้อยละ 5.08 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที/เพิ/มขึ -นร้อยละ 1.15 

ภาวะการลงทนุในช่วงที/ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที/ผ่านมา กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ/มขึ -น
ประมาณ 0.1% โดยกองทนุทําจดุตํ/าสดุในรอบ 6 เดือนในช่วงเดือนตลุาคม 2565 จากตวัเลขเงินเฟ้อที/สงูและความเข้มงวดของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) ก่อนที/มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักจะปรับตัวเพิ/มขึ -นจากท่าทีที/มีความเข้มงวดน้อยลงของ Fed 
สืบเนื/องจากอตัราเงินเฟ้อที/มีแนวโน้มชะลอลง รวมทั -งการประกาศเปิดประเทศของในฝั/งจีนยงัช่วยทําให้ sentiment การลงทุนของหุ้นทั/วโลก
กลบัมาดีขึ -นด้วย 

ณ สิ -นเดือนมกราคม 2566 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหมวด Consumer Discretionary 34.2% หมวด Information Technology 
26.5% หมวด Health Care 19.5% และ หมวด Communication Services 14.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมมุมองเป็นกลางต่อการลงทนุในระยะถัดไป ตลาดมีการรับรู้ผลกระทบจากประเด็นการขึ -นดอกเบี -ยของธนาคารกลางทั/วโลก
ไปพอสมควรแล้ว ขณะที/ในฝั/งจีนการเปิดประเทศและตวัเลข PMI ที/ออกมาแข็งแกร่งยงัสะท้อนถึงการฟื-นตวัของเศรษฐกิจจีนได้อย่างดี 
อย่างไรก็ตาม อตัราเงินเฟ้อที/ยงัยืนในระดบัสงูยงัเป็นปัจจยัที/ต้องจบัตามอง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที/ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั -งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที/เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
 
sc.com/th 

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Registration No. 0107536000498 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลโกรท 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรีโกลบอลโกรท (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
10 มนีาคม 2566 
 
โทรศพัท ์02-106-1475 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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                Unaudited
                       (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 3,328,425,727.88  บาท) 1,999,368,881.28        
เงินฝากธนาคาร 3,334,661.91               
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3,462,887.14               
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 56,326.98                    
จากการขายหน่วยลงทุน 1,028,510.12               

รวมสินทรัพย์ 2,007,251,267.43        
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 93,482,521.60             
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,386,884.43               
จากการซ้ือเงินลงทุน 36,508,286.00             
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 432,184.67                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,729,922.95               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,449.05                      
หน้ีสินอ่ืน 50,409.96                    
รวมหน้ีสิน 134,598,658.66           
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,872,652,608.77        
สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 3,639,462,441.63        
ก าไรสะสม  (1,491,760,286.53)
บญัชีปรับสมดุล  (275,049,546.33)
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,872,652,608.77        
ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,863,952,540.95        
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 362,255,286.8006       
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 5.1454                         

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,700,067.82               
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 1,690,957.3625           
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 5.1450                         

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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                Unaudited
                       (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 109,985.14                  

รวมรายได้ 109,985.14                  
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,286,621.30               
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 282,498.46                  
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,412,492.29               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,348.28                    

รวมค่าใชจ่้าย 10,011,960.33             
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (9,901,975.19)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (34,599,727.63)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 47,963,291.73             
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (52,930,449.63)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (46,466,398.34)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (86,033,283.87)
หกั ภาษีเงินได้ (16,497.76)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (95,951,756.82)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (95,486,375.43)
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (465,381.39)
รวม  (95,951,756.82)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลคา่ยติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลคา่เงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.71
                บมจ.ธ.ยโูอบี 0.650000 เม่ือทวง 54,179,152.57 54,179,152.57 2.71
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.83
                 Standard Chartered Bank-Singapore เม่ือทวง 36,508,286.00 36,508,286.00 1.83
                 จ  านวนเงิน 1,033,000.00 USD
หน่วยลงทุน 95.46
                  Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund IE00BYQG5606 3,237,738,289.31 1,908,681,442.71 95.46
                  จ  านวน 2,312,357.710000 หน่วย
                  มูลคา่หน่วยละ  23.3554 USD
                  รวมเป็นเงิน 54,006,039.35 USD

1,999,368,881.28 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 57,570,141.46 3.08

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,335,072.12 0.18

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 54,235,069.34 2.90

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,945,189,728.71 103.87

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,908,681,442.71 101.92

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate AA- 36,508,286.00 1.95

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (90,019,634.46)  (4.81)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (57,230,205.22)  (3.06)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (32,789,429.24)  (1.75)

อนืๆ  (40,087,626.94)  (2.14)

     ลูกหนี 1,028,510.12 0.05

     เจา้หนี  (39,386,214.11)  (2.10)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,729,922.95)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,872,652,608.77 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 64,927,850.00  (0.2592) 17 มี.ค. 2566  (4,854,542.10)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 74,964,006.00 0.1849 17 มี.ค. 2566 3,462,887.14

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 241,592,330.00  (0.3795) 28 เม.ย. 2566  (7,107,127.32)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 60,160,916.00  (0.0681) 28 เม.ย. 2566  (1,275,863.45)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 389,720,856.00  (1.2290) 19 พ.ค. 2566  (23,014,783.51)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 95,747,016.00  (0.1186) 17 มี.ค. 2566  (2,221,060.94)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 54,208,811.00  (0.2392) 17 มี.ค. 2566  (4,480,278.32)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 72,463,131.00  (0.3198) 17 มี.ค. 2566  (5,988,970.96)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 64,717,306.00  (0.2903) 28 เม.ย. 2566  (5,435,798.62)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 50,615,226.00  (0.1011) 28 เม.ย. 2566  (1,894,161.92)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 67,307,262.00  (0.2875) 9 มิ.ย. 2566  (5,382,942.21)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 316,353,795.20  (1.3021) 9 มิ.ย. 2566  (24,383,724.38)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 353,224,708.00  (0.3975) 30 มิ.ย. 2566  (7,443,267.87)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(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)   8,286.62 0.9416

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   282.50 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,412.49 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.35 0.0034

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 10,011.96           1.1376

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ตั *งแต่วันที� 1 กันยายน 2565 ถงึวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2566
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

% 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 

(2 กันยายน 2564) 

KFGG-A 7.69% 4.30% -5.08% -25.79% N/A N/A N/A -35.97% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 3.80% -1.63% 1.15% -10.96% N/A N/A N/A -11.11% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 25.70% 28.93% 34.92% 43.04% N/A N/A N/A 39.45% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.65% 14.19% 18.32% 19.54% N/A N/A N/A 17.84% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

% 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 

(5 ตุลาคม 2564) 

KFGG-I 7.69% 4.30% -5.08% -25.79% N/A N/A N/A -32.64% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 3.80% -1.63% 1.15% -10.96% N/A N/A N/A -8.57% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 25.69% 27.46% 34.88% 42.94% N/A N/A N/A 40.47% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.65% 14.19% 18.32% 19.54% N/A N/A N/A 18.20% 

หมายเหตุ :   * ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index สดัสว่น 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดั
ในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท 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) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.06% 
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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