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กองทุนนีม้ีการแบ�งชนดิหน�วยลงทุนเป น 3 ชนดิ ได#แก� 
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กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี-สะสมมูลค�า (KFGMIL-A)   

 
2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :  

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)   

 
3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป;นผล :  

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี-ป;นผล (KFGMIL-D)   

(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี) 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี + 
(KFGMIL) ตั +งแต่วนัที3 29 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที3 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี + มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 751.39 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.7723 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั +งแต่จดัตั +งกองทุน ลดลงร้อยละ 42.28 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 32.79 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผ่านมา 

ในรอบปีที3ผ่านมา กองทนุ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 42.07% (ไม่นบั
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี3ยน) ปรับตวัลงมากกว่าหุ้นในกลุ่มอื3นโดยเปรียบเทียบจากการที3กองทนุหลกัมีสดัส่วนลงทนุในหุ้นเทคโนโลยี
ที3มีการเติบโตสงู ซึ3งได้รับผลกระทบจากการใช้นโนบายการเงินเข้มงวดกว่าที3คาดของธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั3วโลก โดยในช่วงปี 2564  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักมีการปรับตัวเพิ3มขึ +นทําจุดสูงสุดในรอบปีในเดือนพฤศจิกายนตามการปรับตัว
เ พิ3มขึ +นของดัชนีตลาดทุนทั3วโลก จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื3อง ทั +งฝั3 งภาครัฐบาล และธนาคารกลางต่างๆ ทั3วโลก 
โดยเฉพาะนโยบาย QE (Quantitative Easing) เป็นต้น ก่อนมูลค่า NAV ของกองทุนหลักจะปรับตัวลดลงต่อเนื3องหลังจากนั +น 
โดยทําจุดตํ3าสดุในช่วงปลายเดือนกนัยายน 2565 จากความกงัวลเรื3องการเติบโตของผลประกอบการ ตวัเลขเงินเฟ้อที3สงูกว่าคาด ทั +งฝั3ง
สหรัฐฯ และยโุรป รวมทั +งความกงัวลเรื3องเศรษฐกิจถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที3เข้มงวดของธนาคารกลาง  
ณ สิ +น เดือนสิงหาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Communication Services 28.3% หมวด Consumer 
Discretionary 27.5% หมวด Information Technology 17.2% และ หมวด Utilities 7% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯมีมมุมองเป็นกลางต่อการลงทุนในระยะถดัไป โดยหุ้นที3กองทุนหลกัถือยงัคงได้รับผลกระทบต่อเนื3อง
จากท่าทีที3เข้มงวดของธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั3วโลกในการปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ยนโยบาย รวมทั +งนโยบาย Quantitative tightening 
(QT) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดมีการรับรู้ผลกระทบในประเด็นดงักล่าวไปพอสมควรแล้ว นอกจากนี +หุ้นที3กองทุน
หลักลงทุนมีการเน้นลงทุนในกลุ่ม Millennial ซึ3งเป็นกลุ่มผู้ บริโภคที3มีกําลังซื +อสูง โดยผู้ จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าการ
แพร่ระบาดของโรคระบาดในช่วงก่อนหน้าทําให้ผู้บริโภคในกลุ่ม Millennial ปรับเข้าสู่โลก Online มากขึ +น เช่น E-commerce, 
Online entertainment, และ E-learning ซึ3งการปรับตวัดงักล่าวจะยงัอยู่ต่อไปในอนาคต ดงันั +นบริษัทที3มี Exposure ในโลก Online สงู
ย่อมได้รับประโยชน์และเป็น Megatrends แม้จะมีความผนัผวนของราคาหุ้นในระยะสั +นก็ตาม 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
19 ตุลาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี   

 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี            

อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 แลว้นั้น 

  
ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่

ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
                    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
 
                                                                (Thierry Tassenoey          คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

                     Citibank N.A. 
                 ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 21,899,228.41 2.92

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 7,857,890.82 1.05

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 14,041,337.59 1.87

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 766,388,195.33 102.00

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 766,388,195.33 102.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (33,314,918.90)  (4.43)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA  (33,314,918.90)  (4.43)

อนืๆ  (3,584,562.95)  (0.49)

     ลูกหนี 233,854.76 0.03

     เจา้หนี  (3,009,731.61)  (0.41)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (808,686.10)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 751,387,941.89 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 262,388,483.00  (2.3606) 21 ต.ค. 2565  (17,737,250.52)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 49,048,236.00 0.1588 21 ต.ค. 2565 1,193,170.97

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 31,619,526.40  (0.0114) 21 ต.ค. 2565  (85,756.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 307,040,529.60  (1.6229) 10 พ.ย. 2565  (12,194,410.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 204,260,948.00  (0.4694) 2 ธ.ค. 2565  (3,526,958.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 30,574,610.00  (0.1283) 21 ต.ค. 2565  (963,714.05)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 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)   8,911.19 0.9095

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 314.51 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,572.56 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 61.20 0.0062

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 10,859.46       1.1083

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 29 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 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 

(29 ตุลาคม 2564) 

KFGMIL-A -41.04% -8.46% -30.13% N/A N/A N/A N/A -42.28% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -33.27% -6.55% -25.76% N/A N/A N/A N/A -32.79% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 32.93% 28.35% 31.96% N/A N/A N/A N/A 30.62% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 25.09% 21.70% 25.00% N/A N/A N/A N/A 23.67% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่า
สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 Goldman Sachs Global Millennials 

Equity

1 1 10 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี 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 วันที่ 30 กันยายน 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 30 กันยายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา  
• KFGMIL-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 16.21% 
• KFGMIL-I  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 0.00 
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(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/09/2022) 
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