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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี +เพื,อ
การเลี +ยงชีพ (KFGBRANRMF) ตั +งแต่วนัที, 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที, 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี +เพื,อการเลี +ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที, 31 ตลุาคม 2565 เท่ากบั 2,333.96 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 14.1290 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 18.08 ลดลงมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที,ลดลงร้อยละ 6.63 

ภาวะการลงทนุในช่วงที,ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที,ผ่านมา  Morgan Stanley Global Brands Fund (กองทุนหลัก)  มูลค่า NAV มีการปรับตัวเพิ,มขึ +น ในช่วงปี 2564  
สอดคล้องกบัการปรับตวัเพิ,มขึ +นของดชันีตลาดทุนทั,วโลก ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื,องจากทั +งภาครัฐบาล และธนาคารกลาง
ต่างๆ ทั,วโลก โดยเฉพาะนโยบาย QE (Quantitative Easing) เป็นต้น ก่อนจะปรับตวัลงในช่วงปี 2565 ตามการปรับฐานของตลาดทุน
ทั,วโลกจากสถานการณ์การฟื+นตวัของเศรษฐกิจโลกที,ดีกว่าที,คาด ปัญหา Supply- shortage รวมทั +งสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน 
ทําให้อัตราเงินเฟ้อทั,วโลกปรับตัวเพิ,มสูงขึ +น ซึ,งกดดันให้ธนาคารกลางหลักหลายแห่งทั,วโลก นําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
จําเป็นต้องมีท่าทีที,เข้มงวด (Hawkish) ต่อการใช้นโยบายการเงินเพิ,มขึ +นอย่างมาก เพื,อควบคุมเงินเฟ้อ โดยมีการปรับขึ +นดอกเบี +ย
นโยบายอย่างรวดเร็ว รวมทั +งประกาศแผนยุติการใช้นโยบาย QE และมาใช้นโยบาย QT (Quantitative Tightening) แทน ซึ,งส่งผลให้
ตลาดมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย นําไปสู่การขายทํากําไรในหุ้นออกมา อย่างไรก็ตามผู้จดัการกองทุนหลักยงัคงเน้น
ลงทุนในหุ้นที,มีพื +นฐานดีในระยะยาว โดยมองความผนัผวนในระยะสั +นเป็นโอกาสในการสะสม 
ณ สิ +นเดือนกนัยายน 2565 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหมวด Information Technology 33.16% หมวดสินค้าจําเป็น (Consumer 
staples) 26.11% หมวด Healthcare 23.22% และ หมวดอตุสาหกรรม (Industrials) 6.96% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ทีมผู้จัดการกองทุนหลักเชื,อว่า ในระยะถัดไปกําไรของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะได้รับแรงกดดนัจากการใช้นโยบายการเงินแบบ
เข้มงวดของธนาคารกลางหลกัทั,วโลก (ลด Demand)  รวมทั +งปัญหา Supply shortage ได้รับการแก้ไข (เพิ,ม Supply) ดงันั +นการลงทนุ
ในระยะถดัไปจึงต้องเลือกลงทุนในหุ้นที,มีความสามารถในการแข่งขนั มี Brand ที,แข็งแกร่ง และมี Barrier to entry โดยผู้จดัการกองทุนหลกั
มีมมุมองเป็นบวกต่อหุ้นในพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบนั จากการที,บริษัทในพอร์ตการลงทุนมีระดบั recurring revenues ในสดัส่วนที,สงู 
มีความสามารถในการตั +งราคาสินค้า และสามารถรักษาระดบัอตัรากําไรได้ ซึ,งทําให้ผลกําไรของบริษัทในกลุ่มที,ลงทุนโดยเปรียบเทียบ
แข็งแกร่งกว่าบริษัทอื,นในตลาด  
มมุมองของบริษัท ยงัคงมีมมุมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลกั เนื,องจากมีธุรกิจที,แข็งแกร่งในพอร์ตการลงทุน รวมทั +งการเลือก
ธุรกิจลงทุนของทีมผู้จัดการกองทุนหลักยังมีลักษณะที,ค่อนข้าง Defensive ซึ,งเหมาะสมสําหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที,มีความ
ไม่แน่นอนสงู 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที,ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที,เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 2,433,649,999.58 2,080,445,498.21

เงินฝากธนาคาร 3,898,772.02 2,606,201.55

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7 -                         4,269,503.99

ลูกหนี

จากดอกเบีย 33,598.92              30,889.73               

จากการขายเงินลงทุน 15,070,063.79       -                          

จากการขายหน่วยลงทุน 3,425,077.18         2,287,761.13          

รวมสินทรัพย์ 2,456,077,511.49 2,089,639,854.61

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7 106,844,656.10 40,964,354.70

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน -                         28,952,144.00

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 13,449,712.24       922,336.67

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,779,360.42 1,529,029.37

หนีสินอืน 48,555.41              39,215.05

รวมหนีสิน 122,122,284.17 72,407,079.79

สินทรัพย์สุทธิ   2,333,955,227.32 2,017,232,774.82

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,651,880,413.35 1,168,318,219.37

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 789,337,923.06 434,379,179.05

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (107,263,109.09) 414,535,376.40

สินทรัพย์สุทธิ 2,333,955,227.32 2,017,232,774.82

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 14.1290 17.2661

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 165,188,041.3346 116,831,821.9372

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวติีเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อตัราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.3500         เมือทวงถาม 34,335,096.01        34,335,096.01        1.41                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 34,335,096.01        1.41                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund

   จาํนวน 738,830.3030 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 85.4300 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 63,118,272.79 เหรียญสหรัฐฯ MORGBRZ ไม่มีกาํหนดอายุ 2,405,402,865.32   2,399,314,903.57   98.59              

รวมหน่วยลงทุน 2,399,314,903.57   98.59              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 2,439,737,961.33 บาท) 2,433,649,999.58   100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวติีเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อตัราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 20,231,282.00        20,231,282.00        0.97                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 20,231,282.00        0.97                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

   จาํนวนเงิน 872,005.74 เหรียญสหรัฐฯ 0.0500         เมือทวงถาม 28,952,334.58        28,952,334.58        1.39                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 28,952,334.58        1.39                

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund

   จาํนวน 591,729.3870 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 103.3900 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 61,178,901.32 เหรียญสหรัฐฯ MORGBRZ ไม่มีกาํหนดอายุ 1,544,185,682.27   2,031,261,881.63   97.64              

รวมหน่วยลงทุน 2,031,261,881.63   97.64              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,593,369,298.85 บาท) 2,080,445,498.21   100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

รายได้

รายไดด้อกเบีย 112,594.97 91,047.68

รวมรายได้ 112,594.97 91,047.68

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 16,919,744.01 10,960,601.20

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 780,911.33 505,873.87

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 3,904,556.30 2,529,369.54

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00 60,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 21,665,211.64 14,055,844.61

ขาดทุนสุทธิ (21,552,616.67) (13,964,796.93)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 15,479,337.69 -                          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (493,164,161.11) 380,984,888.11

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (263,689,653.40) (80,133,992.80)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (70,149,805.39) (42,456,971.70)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 311,278,413.39 104,343,785.15

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (500,245,868.82) 362,737,708.76

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (521,798,485.49) 348,772,911.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเพือการเลยีงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (521,798,485.49) 348,772,911.83

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 1,200,763,757.16 995,095,503.57

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (362,242,819.17) (232,009,171.45)

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 316,722,452.50 1,111,859,243.95

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 2,017,232,774.82 905,373,530.87

สินทรัพย์สุทธิสินปี 2,333,955,227.32 2,017,232,774.82

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 116,831,821.9372 67,310,191.1357

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 71,580,684.0877 64,340,809.4932

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (23,224,464.6903) (14,819,178.6917)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 165,188,041.3346 116,831,821.9372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเพือการเลยีงชีพ

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเพือการเลยีงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมี

เงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย

มีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเพือการเลียงชีพทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(Feeder Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา

สินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ Morgan Stanley 

Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) ("กองทุนหลกั") ซึงบริหารจดัการโดยบริษทั Morgan Stanley 

Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมทีจัดตงัตามระเบียบของ UCITS (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย

มิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด ์(hedge fund) 

บริษทัจดัการจะทาํการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัทีประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั ในขณะทีกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสินทรัพยใ์นหลายสกุลเงิน เช่น 

เงินเหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์อังกฤษ หรือ เยนญีปุ่ น เป็นต้น อนึง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายใน 

หลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย

ลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติั

ของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Z 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือตาม

อตัราส่วนทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 

14



- 2 - 

 

เ งินลงทุนส่วนทีเหลือทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและ/หรือ 

เงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - 

investment grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่กบั

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารทีมีลกัษณะของสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้น

ราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัย 

อนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีใน

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเง ินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตามสัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด ค ํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์

ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

3.5 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 1,566,160,285.92 1,179,106,081.62 

ขายเงินลงทุน 1,046,488,240.24 477,000,000.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจัดการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 16,919,744.01 10,960,601.20 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 3,904,556.30 2,529,369.54 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 1,054,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8300 22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564 35,656,820.00 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซือ 11,465,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.0800 15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565 402,192,200.00 

รายการซือ 14,472,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.0580 6 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565 521,831,376.00 

รายการซือ 8,629,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.6720 14 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565 316,442,688.00 

รวมรายการซือ 35,620,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   1,276,123,084.00 

รายการขาย 419,188.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.6476 5 ส.ค. 2565 - 10 ส.ค. 2565 14,943,046.15 

สัญญา Forward      

รายการขาย 2,340,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2155 2 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565 77,724,270.00 

รายการขาย 2,336,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.0407 30 พ.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565 79,519,075.20 

รายการขาย 9,543,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.8992 15 มิ.ย. 2565 - 7 ต.ค. 2565 333,043,065.60 

รายการขาย 13,924,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.8441 6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565 499,093,248.40 

รายการขาย 8,926,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.3102 14 ก.ย. 2565 - 13 ม.ค. 2566 324,104,845.20 

รวมรายการขาย 37,069,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   1,313,484,504.40 

รายการซือ 3,680,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.6530 13 มิ.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565 127,523,040.00 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 319,500.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.0687 3 พ.ย. 2563 - 5 พ.ย. 2563 9,926,449.65 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซือ 394,800.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.1785 17 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563 11,914,471.80 

รายการซือ 575,400.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.3595 19 พ.ย. 2563 - 23 พ.ย. 2563 17,468,856.30 

รายการซือ 860,200.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.8580 19 ก.ค. 2564 - 21 ก.ค. 2564 28,264,451.60 

รวมรายการซือ 2,149,900.00 เหรียญสหรัฐฯ   67,574,229.35 

สัญญา Forward      

รายการขาย 948,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.0810 5 พ.ย. 2563 - 25 มิ.ย. 2564 29,464,788.00 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,346,487.08 1,150,444.70 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 310,727.76 265,487.23 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 13,924,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.8441 6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565 499,093,248.40 

รายการขาย 8,926,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.3102 14 ก.ย. 2565 - 13 ม.ค. 2566 324,104,845.20 

รวมรายการขาย 22,850,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   823,198,093.60 
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6. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอิ์ควิตีเพือการเลียงชีพ ไดเ้ลือกลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั

ชือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึงเป็นกองทุน

รวมทีจดทะ เบียนจัดตังภายใต้กฎหมายที เกียวข้องของประเทศ

ลกัเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์

ฟันด ์(hedge fund) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class Z (1) เป็น Class ทีทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

(2) ขายให้กบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 10 มิถุนายน 2551 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีวตัถุประสงคเ์พือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว

ผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศทีพฒันาแลว้ทัวโลก 

โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษทัทีประสบผลสําเร็จหรือมีชือเสียงใน 

brand โดยพิจารณาจาก intangible assets เช่น การมีเครืองหมายการคา้

เป็นที รู้จักทัวโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิสินค้า หรือกลวิธีการจัด

จาํหน่าย เป็นตน้ 

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ตราสารหนีแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น และ

หลกัทรัพยอื์นทีอา้งอิงกับหุ้น เพือให้ได้ผลกาํไรจากบริษัทต่าง ๆ ใน

ประเทศทีพฒันาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-

Shares) ผ่าน Stock Connect ซึงอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock 

Connect ดงักล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ทังนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือป้องกนัความเสียงเท่านนั 
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ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI World NETR USD 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของ 

กองทุน 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

7. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีจาํนวน

เงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2,478,000.00 94,555,524.00 -  397,012.77 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 60,647,445.00 2,190,630,984.22 -  106,447,643.33 

รวมมูลค่ายติุธรรม   -  106,844,656.10 

   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,872,000.00 63,089,208.00 -  912,607.49 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 60,052,000.00 1,958,947,497.40 4,269,503.99 40,051,747.21 

รวมมูลค่ายติุธรรม   4,269,503.99 40,964,354.70 
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8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

มูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  2,399,314,903.57 -  2,399,314,903.57 

ตราสารหนี -  34,335,096.01 -  34,335,096.01 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  106,844,656.10 -  106,844,656.10 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  2,031,261,881.63 -  2,031,261,881.63 

ตราสารหนี -  49,183,616.58 -  49,183,616.58 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  4,269,503.99 -  4,269,503.99 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  40,964,354.70 -  40,964,354.70 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

8.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศ 38,233,868.03 -  -  38,233,868.03 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

หน่วยลงทุน -  -  2,399,314,903.57 2,399,314,903.57 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  33,598.92 33,598.92 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน -  -  15,070,063.79 15,070,063.79 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  3,425,077.18 3,425,077.18 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  106,844,656.10 106,844,656.10 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  13,449,712.24 13,449,712.24 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,779,360.42 1,779,360.42 

หนีสินอืน -  -  48,555.41 48,555.41 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศ 22,837,483.55 -  -  22,837,483.55 

เงินฝากออมทรัพยต์่างประเทศ 28,952,334.58 -  -  28,952,334.58 

หน่วยลงทุน -  -  2,031,261,881.63 2,031,261,881.63 

24



- 12 - 

 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  4,269,503.99 4,269,503.99 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  30,889.73 30,889.73 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  2,287,761.13 2,287,761.13 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  40,964,354.70 40,964,354.70 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  -  28,952,144.00 28,952,144.00 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  922,336.67 922,336.67 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,529,029.37 1,529,029.37 

หนีสินอืน -  -  39,215.05 39,215.05 

8.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสอง

สกุลเงินได้ ทงันี บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมาก

ขึน 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์   

เงินฝากออมทรัพย ์ -  872,005.74 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 63,118,272.79 61,178,901.32 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน 396,445.00 -  

หนีสิน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  872,000.00 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 38.0130 บาท 

และ 33.2020 บาท ตามลาํดบั 

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7) 

9. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 16 ธันวาคม 

2565 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 38,267,466.95 1.64

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 3,900,650.99 0.17

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 34,366,815.96 1.47

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,399,314,903.57 102.80

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,399,314,903.57 102.80

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (106,844,656.10)  (4.57)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA  (63,811,106.41)  (2.73)

             Rate AA-  (43,033,549.69)  (1.84)

อนืๆ 3,217,512.90 0.13

     ลูกหนี 18,495,140.97 0.79

     เจา้หนี  (13,498,267.65)  (0.58)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,779,360.42)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,333,955,227.32 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 499,093,248.40  (1.2908) 4 พ.ย. 2565  (30,127,080.32)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 324,104,845.20  (0.5530) 13 ม.ค. 2566  (12,906,469.37)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 14,947,245.12  (0.0053) 3 พ.ย. 2565  (122,818.66)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 94,555,524.00  (0.0170) 4 พ.ย. 2565  (397,012.77)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 531,047,592.00  (1.2898) 25 พ.ย. 2565  (30,104,249.43)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 307,939,515.00  (0.2207) 3 ก.พ. 2566  (5,150,604.48)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 513,498,538.50  (1.2012) 16 ธ.ค. 2565  (28,036,421.07)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวิตีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(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)  16,919.74                

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 780.91                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   3,904.56                  

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00                       

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 21,665.21             

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565

0.6955

0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

0.8906

0.0025

   -

0.1605

   -
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอ์คิวิตีเ้พื่อการเลีย้งชพี 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 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 

(23 พฤศจิกายน 2559) 

KFGBRANRMF -22.21% -8.03% -12.21% -18.08% 2.88% 4.41% N/A 5.99% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -9.01% -1.14% 2.09% -6.63% 14.57% 9.27% N/A 10.06% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 22.30% 22.90% 23.87% 20.87% 18.93% 16.24% N/A 15.18% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 21.76% 22.90% 22.96% 20.70% 21.48% 18.10% N/A 17.23% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World NETR USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณ

ผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Morgan Stanley Investment Funds - 

Global Brands Fund

1 1 14 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอ์ิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 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 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 8.05%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/10/2022) 
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