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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
โกลด์เพื)อการเลี *ยงชีพ (KFGOLDRMF) ตั *งแต่วนัที) 1 ตลุาคม 2565 ถึงวนัที) 31 มีนาคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื)อการเลี *ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที) 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 1,142.54 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.8085 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ)มขึ *นร้อยละ 13.63 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที)เพิ)มขึ *นร้อยละ 7.22 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ในรอบครึ)งปีบัญชีที)ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ)มขึ *นประมาณ 17.9% โดยราคาทองคําปรับตัวดีขึ *น
ในช่วงท้ายปี 2565 หลังจากที)ภาพอตัราเงินเฟ้อที)สหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตวั ทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
อาจมีการชะลอการขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบาย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทยอยปรับตวัอ่อนค่าลง นอกจากนี *ในช่วงต้นปี 2566 ราคา
ทองคํายงัเร่งตวัอย่างรวดเร็ว หลงัจากตลาดเผชิญความเสี)ยงจากความกงัวลเรื)องปัญหาสภาพคล่องในภาคการเงินที)สหรัฐฯ และยุโรป 
โดยธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ที)เน้นการปล่อยกู้และฝากเงินให้กบักลุ่ม Start-up ในสหรัฐฯ เผชิญกบัปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หลงัจากเจอการไถ่ถอนเงินจํานวนมาก โดยปัญหาการขาดสภาพคล่องของ SVB ส่งผลต่อเนื)องไปยงักลุ่มธนาคารขนาดกลางและเล็ก
ของสหรัฐฯ และได้ลามมาถึงความเชื)อมั)นของนกัลงทนุที)มีต่อภาคธนาคารในยโุรป โดยเฉพาะต่อ Credit Suisse ส่งผลให้ในช่วงที)ตลาด
กงัวลเรื)องเสถียรภาพของภาคการเงินในยุโรปและสหรัฐฯ นกัลงทนุได้เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภยัอย่าง เช่น ทองคํา เป็นต้น ทั *งนี * ความเสี)ยง
ในตลาดยงัคงมีอยู่จากความกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที)เข้มงวดของธนาคารกลางทั)วโลก 
ส่งผลให้ในช่วงที)ตลาดยังคงมีความเสี)ยงและความผันผวน ทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ที)นักลงทุนให้ความสนใจเนื)องจากมองเป็น
สินทรัพย์ปลอดภยัและช่วยลดความผนัผวนลงได้ 

ณ สิ *นเดือนมีนาคม 2566 กองทนุหลกัถือครองทองคําอยู่ประมาณ 928.02 เมตริกตนั 

แนวโน้มการลงทนุ 

ราคาทองคําปรับตวัสงูขึ *นจากความกงัวลเรื)องสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารในสหรัฐฯ และยโุรป โดยทาง Fed เอง
ได้ออกมาให้ความเชื)อมั)นนักลงทุนและออกมาตรการช่วยประกันเงินฝากทําให้ความกังวลเกี)ยวกับภาคธนาคารเริ)มทยอยหมดไป 
อย่างไรก็ตาม ตลาดได้เห็นถึงความผนัผวนและความเสี)ยงจากการขึ *นอตัราดอกเบี *ยอย่างรวดเร็วของ Fed และธนาคารกลางทั)วโลกต่อ
เศรษฐกิจ จึงทําให้ความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยจะยงัคงมีอยู่ ซึ)งจะเป็นแรงส่งให้กับราคาทองคํา อีกทั *ง แนวโน้มการขึ *นอัตรา
ดอกเบี *ยนโยบายของธนาคารกลางทั)วโลกเริ)มมีทิศทางชะลอลง ซึ)งจะช่วยลดแรงกดดนัที)มีต่อราคาทองคําลงได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที)ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที)เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 915,776,740.34  บาท) 1,153,187,144.53     
เงินฝากธนาคาร 672,666.71               
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 5,507,581.05            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 27,092.64                 
จากการขายหน่วยลงทุน 36,500.00                 

รวมสินทรัพย์ 1,159,430,984.93     
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 14,655,391.59          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,081,580.41            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,129,590.22            
หน้ีสินอ่ืน 26,793.09                 
รวมหน้ีสิน 16,893,355.31          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,142,537,629.62     

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 827,410,588.70        
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 36,995,226.69          
บญัชีปรับสมดุล 278,131,814.23        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,142,537,629.62     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.8085                    
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 82,741,058.8697      

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพ่ือการเล้ียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2566
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 49,671.14                 
  รายไดอ่ื้น 307,471.91               

รวมรายได้ 357,143.05               
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,068,007.10            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 168,933.59               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 844,667.95               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 38,061.32                 
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 90,169.94                 

รวมค่าใชจ่้าย 6,209,839.90            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (5,852,696.85)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,572,509.61            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 153,367,000.70        
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 27,490,684.97          
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (39,503,733.27)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 142,926,462.01        
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 137,073,765.16        

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพ่ือการเล้ียงชีพ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

(%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.58
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.650000 เม่ือทวง 18,199,553.07 18,199,553.07 1.58
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 98.42
                              SPDR Gold Trust US78463V1070 897,577,187.27 1,134,987,591.46 98.42
                              จ  านวน 180,920.000000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  183.5300 USD
                              รวมเป็นเงิน 33,204,247.60 USD

1,153,187,144.53 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 18,899,312.42 1.66

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 675,542.50 0.06

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 18,223,769.92 1.60

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,134,987,591.46 99.34

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,134,987,591.46 99.34

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (9,147,810.54)  (0.80)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A  (11,901,523.20)  (1.04)

         FITCH-LONG

             Rate AA 5,062,937.25 0.44

             Rate AA-  (2,309,224.59)  (0.20)

อนืๆ  (2,201,463.72)  (0.20)

     ลูกหนี 36,500.00 0.00

     เจา้หนี  (1,108,373.50)  (0.10)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,129,590.22)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,142,537,629.62 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 187,882,818.00  (0.2021) 21 เม.ย. 2566  (2,309,224.59)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 258,496,309.50 0.0352 14 ก.ค. 2566 401,962.93

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 247,465,164.80  (1.0417) 12 พ.ค. 2566  (11,901,523.20)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 34,843,609.50 0.0303 21 เม.ย. 2566 345,753.91

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 69,415,957.00  (0.0203) 23 มิ.ย. 2566  (231,697.36)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 210,311,997.00 0.4166 23 มิ.ย. 2566 4,759,864.21

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 50,513,302.00  (0.0186) 14 ก.ค. 2566  (212,946.44)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 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) 5,068.01 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 168.93 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 844.67 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 38.06 0.0073

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 6,119.67           1.1629

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที8คํานวณ

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2565 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2566

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 3,401.40 100.00
รวม / Total 3,401.40 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพ่ือการเลี้ยงชีพ / Krungsri Gold RMF

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2566

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื่อการเลีย้งชีพ 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 

(27 สิงหาคม 2552) 

KFGOLDRMF 6.71% 6.71% 13.63% -2.55% 2.28% 4.28% 0.03% 2.40% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 8.11% 8.11% 7.22% 4.59% 8.63% 10.37% 3.75% 5.67% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 16.37% 16.37% 16.07% 14.94% 14.68% 14.04% 14.07% 14.85% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 11.82% 11.82% 12.49% 12.49% 14.99% 14.20% 14.76% 15.29% 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน
เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2566) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

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 วันที่ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2566 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.68% 

(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/03/2023) 
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