รายงานประจําครึ่งปOแรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

KFINNO

กองทุนรวม

กองทุนเป+ดกรุงศรี Disruptive Innovation
Krungsri Disruptive Innovation Fund
กองทุนนีม
้ ีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ได#แก
1. หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา :
กองทุนเป+ดกรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลคา (KFINNO-A)

2. หนวยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)
(เริ่มเป+ดทําการขายหนวยลงทุนชนิดผูล
# งทุนสถาบัน ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เปนต#นไป)

3. หนวยลงทุนชนิดจายเงินปKนผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรี Disruptive Innovation-ปKนผล (KFINNO-D)
(บริษัทจัดการยังไมเป+ดขายหนวยลงทุนชนิดนี้)

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 Disruptive Innovation
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 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
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
Disruptive Innovation (KFINNO) ตั :งแต่วนั ที< 1 เมษายน 2565 ถึงวันที< 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี :
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที< 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 135.37 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 3.0552 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 44.16 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที<ลดลงร้ อยละ 22.25
ภาวะการลงทุนในช่วงที<ผ่านมา
ในรอบปี ที<ผ่านมา กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลง 43.4% ใเนื<องจากหุ้นนวัตกรรมที<มี
การเติบโตสูง เผชิญแรงขายหนักเนื<องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เร่ งปรับขึ :นดอกเบี :ยนโยบายและดําเนินการปรับลดขนาดงบดุล
หลังจากเงินเฟ้ อปรั บตัวสูงขึน: เป็ นประวัติการณ์ ส่งผลให้ สภาพคล่องในระบบตึงตัว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield)
ปรับตัวสูงขึ :น ซึง< ส่งผลให้ การประเมินมูลค่าของหุ้นนวัตกรรมถูกปรับลดลง นอกจากนี : กองทุนหลักยังเผชิญปั จจัยลบจากการที<เศรษฐกิจ
สหรัฐฯหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส และสถานการณ์สงครามในยูเครนที<ยืดเยื :อ ส่งผลให้ ความเสี<ยงที<เศรษฐกิจโลกจะเข้ าสู่ภาวะถดถอยใน
ปี 2566 ปรับตัวสูงขึ :น อย่างไรก็ดี ตลาดคาดการณ์ว่า Fed มีแนวโน้ มหยุดการปรับขึ :นดอกเบี :ยนโยบายในปี หน้ า หากแรงกดดันเรื< องเงิน
เฟ้ อลดลง และเพื<อประคับประคองการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ ห้ ุนนวัตกรรมมีโอกาสฟื :นตัว โดยในระยะยาว หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีและกลุ่มนวัตกรรมยังมีโอกาสการขยายตัวได้ อีกมาก โดยยังมีธุรกิจที<มีนวัตกรรมที<น่าสนใจ อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้ าแบบ
ขับเคลื<อนโดยอัตโนมัติ กระเป๋ าเงินดิจิตอล และ กลุ่ม Genomics เป็ นต้ น
ณ สิน: เดือนกันยายน 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Cloud computing 18.0% หมวด Digital Media 13.9% หมวด Gene
Therapy 11.6% และหมวด E-commerce 7.3% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในสหรัฐฯ เป็ นหลักประมาณ 87.7%
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรับแนวโน้ มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที<ดีต่อการลงทุนในหุ้นนวัตกรรม ซึ<งปั จจุบนั อาจเจอความผันผวนจากความเสี<ยง
เรื< องอัตราเงินเฟ้ อและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที<เพิ<มขึ :นรวดเร็ วหลัง Fed เร่ งปรับขึ :นดอกเบี :ยนโยบาบและดําเนินการปรับลดขนาด
งบดุล รวมถึงสถานการณ์ สงครามในยูเครน แต่ในระยะยาวแล้ ว หุ้นกลุ่มนวัตกรรมมีโอกาสขยายตัวได้ ต่อเนื<อง โดยยังมีธุรกิจที<มี
นวัตกรรมที<น่าสนใจ อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้ าแบบขับเคลื<อนโดยอัตโนมัติ กระเป๋ าเงินดิจิตอล การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Blockchain และ
กลุ่ม Genomics เป็ นต้ น โดยทางกองทุนหลักมองว่าธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวจะเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ :น
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที<ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง: นี : บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที<เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation อันมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ข้ นึ บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ
รายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุ มัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(Thierry Tassenoey

คุณเจิดจันทร์ สุ นนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

19 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 375,358,847.43 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

141,060,568.78
1,194,760.99
1,690,125.37
2,108.07
105,910.32
144,053,473.53
7,676,015.52
772,376.29
9,281.65
219,451.73
316.21
6,761.49
8,684,202.89
135,369,270.64

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

443,067,937.17
(261,900,485.55)
(45,798,180.98)
135,369,270.64

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

135,369,270.64
44,306,793.7171
3.0552
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

5,548.15
5,548.15
1,096,189.07
26,308.54
131,542.67
30,683.63
1,284,723.91
(1,279,175.76)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

(38,840,885.87)
(87,217,796.51)
(3,158,917.89)
28,925,425.29
(100,292,174.98)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(832.22)
(101,572,182.96)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
รวม

(101,572,182.96)
(101,572,182.96)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
ของมูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
0.150000 เมื่อทวง
520.73
520.73
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.250000 เมื่อทวง
3,018,128.74 3,018,128.74
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
ธ.ซิ ต้ ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
เมือ่ ทวง
91.74
91.74
จานวนเงิน 2.43 USD
หน่วยลงทุน
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund LU1861556378
372,340,106.22 138,041,827.57
จานวน 474,875.770000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 7.7000 USD
รวมเป็ นเงิน 3,656,543.43 USD
141,060,568.78
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2.14
0.00
2.14

0.00
97.86
97.86

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
4,215,518.53
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
520.74
S&P
Rate A1,195,837.36
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
3,019,160.43
หลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินต่างประเทศ
138,041,919.31
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
138,041,827.57
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate A91.74
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
(5,985,890.15)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
627,681.87
FITCH-LONG
Rate AA+
(2,361,680.18)
Rate AA
(3,622,763.89)
Rate AA(629,127.95)
อืนๆ
(902,277.05)
ลูกหนี
105,910.32
เจ้าหนี
(788,735.64)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(219,451.73)
มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ

135,369,270.64
8

% NAV
3.11

0.00
0.88
2.23
101.97
101.97

0.00
(4.42)

0.46
(1.74)
(2.68)
(0.46)
(0.66)
0.08
(0.58)
(0.16)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
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
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
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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12,228,669.20
6,194,232.00
35,853,622.20
6,420,750.00
33,799,004.20
5,775,714.00
7,749,554.00
7,770,542.00
5,154,864.00
6,512,832.50
11,714,607.00
25,420,356.00
7,166,124.00
14,804,982.00
5,337,332.00
5,676,538.00
12,329,196.00
6,636,455.50
8,785,690.00
6,594,175.00

(0.4647)
0.0629
(0.9444)
(0.1041)
(1.7446)
(0.2185)
(0.1811)
0.1656
(0.1757)
(0.2311)
(0.6228)
(0.5003)
0.0733
(0.4600)
0.0419
0.2929
0.3941
0.1411
0.0768
(0.0230)

28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
18 พ.ย. 2565
30 ธ.ค. 2565
9 ธ.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
30 ธ.ค. 2565
27 ม.ค. 2566
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
18 พ.ย. 2565
30 ธ.ค. 2565

(629,127.95)
85,177.01
(1,278,458.45)
(140,971.95)
(2,361,680.18)
(295,749.59)
(245,168.25)
224,180.25
(237,802.42)
(312,850.17)
(843,140.68)
(677,187.82)
99,208.18
(622,703.73)
56,699.93
396,462.98
533,495.52
190,955.54
103,945.96
(31,174.33)

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 Disruptive Innovation
ตัง* แต่ วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

1,096.19

1.3375

26.31

0.0321

131.54

0.1605

-

-

30.68

0.0375

1,284.72

1.5676

ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สิน" สุด ณ วันที& 30 กันยายน 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ&ม
โครงการ
(1 เมษายน 2564)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFINNO-A

-61.06%

-7.76%

-44.16%

-66.20%

N/A

N/A

N/A

-54.67%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-26.45%

-6.79%

-22.25%

-20.75%

N/A

N/A

N/A

-9.32%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

68.83%

59.78%

70.34%

62.67%

N/A

N/A

N/A

54.36%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

20.84%

19.52%

21.54%

19.27%

N/A

N/A

N/A

16.89%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชีวัดใน
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรั บด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสีWยงด้ านอัตราแลกเปลีWยนเพืWอเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีW
คํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีWมีอายุเกินหนึWงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

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) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 30 กันยายน 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิLพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิL
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
10. นายวัชริ นทร์
ด้วงสังข์
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา
 KFINNO-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 16.10%
 KFINNO-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.00
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 30/09/2022)
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