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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื)อการเลี *ยงชีพ 
(KFGOVRMF) ตั *งแต่วนัที) 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที) 30 มิถนุายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีพนัธบตัรเพื)อการเลี *ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที) 30 มิถนุายน 2565 เท่ากบั 6,832.77 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 14.7964 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 1.49 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที)ลดลงร้อยละ 0.35 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ไตรมาสที� 3 ปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยปรับตวัเพิ)มขึ *นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.20 ในลกัษณะที)ส่งผลให้ความ
ชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น โดยตลาดเผชิญแรงกดดนัจากความกงัวลเกี)ยวกบัอปุทานของพนัธบตัรรัฐบาลที)เพิ)มขึ *นจาก
การใช้จ่ายภาครัฐเพื)อฟื*นฟเูศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที)อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ)มขึ *นประมาณร้อยละ 
0.00 ถึง 0.07 ในทิศทางที)ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *นเช่นกนั โดยในช่วงที)ผ่านมาการฟื*นตวัทางเศรษฐกจิ
และอตัราเงินเฟ้อที)เร่งตวัขึ *นในหลายๆประเทศส่งผลให้ตลาดเริ)มมีความกังวลว่าอตัราเงินเฟ้อจะทรงตวัอยู่ในระดบัสงูนานกว่าที)คาด 
และธนาคารกลางหลายแห่งเริ)มส่งสัญญาณว่าจะมีการลดการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินในระยะเวลาอันใกล้ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น  นอกจากนี *ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เมื)อเดือนกนัยายน 
ที)ประชมุส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าน่าจะมีการปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยได้ในปี 2566 ซึ)งในอตัราที)มากและเร็วกว่าการคาดการณ์เดิม  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 4 ปี 2564 คาดว่าตลาดตราสารหนี *จะเผชิญกับความผนัผวนอนัเนื)องมาจากความไม่แน่นอน
เกี)ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ รวมถึงกระแสของเงินทุนไหล เข้า-ออกจากต่างประเทศ ในขณะที)ในระยะกลางถึง
ยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ *นตามการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคญัที)ต้องติดตามคอื
แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื*นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
ไตรมาสที�  4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ)มขึ *นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.25 โดยอัตราผลตอบแทน
ปรับตวัเพิ)มขึ *นมากที)สดุในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั *งแต่ 15 ปีขึ *นไป ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น โดยตลาด
ภายในประเทศยงัคงเผชิญแรงกดดนัจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที)เพิ)มขึ *นเพื)อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในการฟื*นฟูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึงแรงกดดนัจากการปรับตวัเพิ)มขึ *นของอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ )งปรับตวัเพิ)มขึ *น
ประมาณร้อยละ 0.00 ถึง 0.40 ในทิศทางที)ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *นเช่นกนั โดยในช่วงไตรมาสสดุท้าย
ของปีการฟื*นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที)เร่งตัวขึ *นในหลายๆประเทศส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายๆประเทศเริ)มปรับลด
มาตราการผ่อนคลายทางการเงินและบางแห่งเริ)มส่งสญัญาณในการปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ย ทําให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี *และ
ทําให้อตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น  
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 1 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี *ยนโยบายที)ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั *งปีเพื)อ
สนบัสนนุการฟื*นตวัของเศรษฐกิจซึ)งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื)อเทียบกับตลาดพฒันาแล้วที)มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม
ตลาดตราสารหนี *ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ 
กระแสของเงินทนุไหล เข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะที)ในระยะกลางถึงยาว
คาดว่าอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ *นตามการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคัญที)ต้องติดตามคือ
แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื*นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปีขึ *นไปปรับตวัเพิ)มขึ *นร้อยละ 0.25 ถึง 0.65 ในขณะที)
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตวั ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น
อย่างมีนยัสําคญั โดยมีแรงกดดนัหลกัมาจากการปรับตวัเพิ)มขึ *นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หลงัจากที) Fed ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี *ยระยะสั *นขึ *น 0.25% สู่ระดับ 0.25 – 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี *ยขึ *นถึง 
0.50% ในการประชมุครั *งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตวัเลขการจ้างงานที)แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อที)ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี *และอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น  
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สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 2 ปี 2565 คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอตัราดอกเบี *ยนโยบายที)ระดบัร้อยละ 0.50 ไป
อีกตลอดทั *งปีเพื)อสนบัสนุนการฟื*นตวัของเศรษฐกิจซึ)งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื)อเทียบกบัตลาดพฒันาแล้วที)มีการฟื*น
ตวัที)ชดัเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี *ไทยจะยงัคงเผชิญกับความผนัผวนอนัเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกบันโยบายทาง
การเงิน แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน 
ในขณะที)ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ *นตามการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ โดย
ปัจจยัสําคญัที)ต้องติดตามคือแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
ไตรมาสที� 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตวัเพิ)มขึ *นร้อยละ 0.10 ถึง 0.90 นําโดยอัตราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลอายุคงเหลือตั *งแต่ 1 ปีขึ *นไป สะท้อนถึงความคาดหวงัของตลาดเกี)ยวกับทิศทางของอตัราดอกเบี *ยนโยบายหลงัจากที)
อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศยงัคงเร่งตวัขึ *นอย่างต่อเนื)องในไตรมาสที) 2 และการฟื*นตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที)ดีขึ *น นอกจากนี *อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยยงัถกูขบัเคลื)อนโดยการเคลื)อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯซึ)งปรับตวัเพิ)มขึ *น
ร้อยละ 0.50 ถึง 1.20  หลงัจากที) Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที)เข้มงวดมากขึ *นในการสกัดเงินเฟ้อที)เพิ)มขึ *นสู่ระดบัสงูที)สดุในรอบ 
40 ปี 
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที)ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบาย 1-3 ครั *ง
ในระยะเวลาที)เหลือของปี ภายหลงัจากที)คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบใุนการประชมุเมื)อเดือนมิถนุายนว่าอตัราเงินเฟ้อที)มี
แนวโน้มอยู่ในระดบัสงู อุปสงค์ในประเทศที)ฟื*นตวั และแรงส่งจากการกลบัมาของนกัท่องเที)ยวต่างชาติทําให้ความจําเป็นในการดําเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี *ไทยจะยงัคงเผชิญกับความผัน
ผวนอนัเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกบันโยบายทางการเงินทั *งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจยัสําคญัที)ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้ม
อตัราเงินเฟ้อ การฟื*นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจาก
ต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที)ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ *นตามการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี *ที)ระดับ “ค่อนข้างแย่ (Slightly bearish)” ทั *งนี *มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื*นตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยที)ทยอยฟื*นตวัได้ตามลําดบั ทําให้ในการประชมุกนง.ครั *งล่าสดุถึงแม้ว่าจะมติให้คงอตัราดอกเบี *ยนโยบายไว้ที) 0.50%  
แต่เป็นการคงอตัราดอกเบี *ยท่ามกลางคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการ 3 ใน 7 ราย ลงคะแนนสนบัสนนุให้มีการขึ *นอตัรา
ดอกเบี *ยนโยบายเป็น 0.75% จากอัตราเงินเฟ้อทั)วไปมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ *นต่อเนื)อง สืบเนื)องจากราคานํ *ามันที)สูงขึ *นและการส่งผ่าน
ต้นทุนที)เพิ)มขึ *น นอกจากนี *ตลาดพนัธบตัรไทยจะยงัคงมีแนวโน้มที)จะเผชิญกบัความผนัผวนมากขึ *น จากการที) Fed ยงัคงส่งสญัญาณ
ถึงความจําเป็นที)จะต้องปรับขึ *นดอกเบี *ยนโยบายรวดเร็วและในอัตราที)เพิ)มขึ *นในช่วงเวลาที)เหลือของปี 2565 แม้ว่าความเคลื)อนไหว
เหล่านี *จะถกูคาดการณ์โดยนกัลงทนุในวงกว้าง แต่การปรับตวัเพิ)มขึ *นของอตัราเงินเฟ้อและความตงึตวัของตลาดแรงงานยงัคงเป็นปัจจยั
กดดันบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับตัวผันผวนอย่างรุนแรงในกรอบร้อยละ  
2.75 – 3.50 สําหรับตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกัน ถึงแม้ว่า credit spread ยังคงมีทิศทางแคบลงได้
เล็กน้อยตามการฟื*นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากแต่อัตราผลตอบแทนก็ได้ปรับขึ *นสอดคล้องไปกับ
พนัธบตัรรัฐบาลสําหรับรุ่นอายเุกินกว่า 3 เดือนขึ *นไป ดงันั *นการลงทนุในตราสารหนี * โดยเฉพาะอย่างยิ)งตราสารหนี *ระยะสั *น ถึงระยะกลาง
คาดว่าจะยงัคงต้องเผชิญความผนัผวนอย่างมาก หากเทียบกบัการลงทนุในกองทนุตลาดเงิน 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 6,851,691,203.06 100.29

     พนัธบตัรรัฐบาลและตั�วเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 441,115,632.74 6.46

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี 2,061,863,222.44 30.18

             อายคุงเหลือมากกวา่ 3 ปี 945,346,737.19 13.84

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 2,709,954,939.75 39.66

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี 538,831,948.65 7.89

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 219,409.40 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 713,248.83 0.01

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 153,646,064.06 2.25

อื*นๆ  (18,925,217.24)  (0.29)

     ลูกหนีB 6,094,213.24 0.09

     เจา้หนีB  (22,477,458.13)  (0.34)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,541,972.35)  (0.04)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,832,765,985.82 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพนัธบัตรเพื*อการเลี5ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีพนัธบัตรเพื�อการเลี�ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 6,697,112,480.77 98.01
(ข)  ตราสารที$ธนาคารที$มีกฎหมายเฉพาะจดัตั.งขึ.น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00
       ผูส้ั$งจ่าย ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ.าประกนั
(ค)  ตราสารที$มีบริษทัที$ไดร้ับ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง 0.00 0.00
       ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ.าประกนั
(ง)  ตราสารที$มีบริษทัที$ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถือในระดบัที$ต ํ$ากวา่ investment grade 0.00 0.00
       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั หรือผูค้ ํ.าประกนั

สดัส่วนเงินลงทุนขั.นสูงต่อมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนที$บริษทัจดัการตั.งไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15.00 %
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กองทุนเปิดกรุงศรีพนัธบัตรเพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มถิุนายน 2565

วนัครบ อนัดบั มลูค่าหนา้ตั�ว มลูค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ ํ�า/ผูร้ับรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชื อถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  ตั�วเงินคลงั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 12 ตุลาคม 2565 AA 50,000,000.00 49,926,737.50

2  พนัธบตัร กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2565 25,100,000.00 25,262,117.38

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 16 มิถุนายน 2566 357,000,000.00 365,926,777.86

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2566 565,600,000.00 574,427,732.09

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2567 528,200,000.00 518,623,269.18

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 กนัยายน 2567 295,500,000.00 289,429,318.92

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2567 419,400,000.00 415,602,886.60

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2568 271,700,000.00 263,780,015.65

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 12 ธนัวาคม 2568 241,600,000.00 255,818,585.22

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2569 348,300,000.00 344,541,303.13

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2570 23,000,000.00 21,469,152.20

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธนัวาคม 2571 301,000,000.00 304,958,773.07

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 22 มิถุนายน 2572 1,700,000.00 1,928,676.53
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กองทุนเปิดกรุงศรีพนัธบัตรเพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มถิุนายน 2565

วนัครบ อนัดบั มลูค่าหนา้ตั�ว มลูค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ ํ�า/ผูร้ับรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชื อถือ

  กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถุนายน 2585 22,000,000.00 16,630,247.04

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 4 สิงหาคม 2565 190,000,000.00 189,918,797.80

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 18 สิงหาคม 2565 10,000,000.00 9,993,823.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 1 กนัยายน 2565 65,000,000.00 64,964,687.45

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 16 กนัยายน 2565 507,200,000.00 510,185,140.81

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 กนัยายน 2565 470,000,000.00 469,722,286.40

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 พฤศจิกายน 2565 588,300,000.00 588,848,054.40

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มีนาคม 2566 794,900,000.00 796,409,793.32

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 24 พฤษภาคม 2566 80,300,000.00 79,912,356.57

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 28 กนัยายน 2566 312,700,000.00 310,618,412.39

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 พฤศจิกายน 2566 230,400,000.00 228,213,536.26

3  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมื อทวงถาม AAA 153,549,793.42 153,646,064.06

  บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมื อทวงถาม A 219,404.00 219,409.40
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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)   22,161.65                 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,736.00                   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  7,387.22                   

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 31,284.87             

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Sอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Sนจากการซื Sอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 กรกฏาคม 2564 ถงึวันที� 30 มิถุนายน 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย: พันบาท ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

0.3210

0.0251

0.1070

   -

   -

0.4531
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีพนัธบตัรเพื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 มิ.ย. 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 

(17 กันยายน 2545) 

KFGOVRMF -1.24% -0.86% -1.24% -1.49% 0.46% 0.77% 1.83% 2.00% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -0.52% -0.39% -0.52% -0.35% 2.37% 2.64% 3.02% 3.19% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.88% 1.13% 0.88% 0.68% 0.77% 0.62% 0.65% 2.11% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 0.44% 0.57% 0.44% 0.32% 0.96% 0.94% 1.10% 1.40% 
 

หมายเหตุ:   *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  

1.  ดชันีพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัสว่น 50% 

2.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย ์สดัสว่น 50% 

*เร่ิมใชด้ชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 

**  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีพนัธบตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ ไม่มี 

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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพ่ือการเลีย้งชีพ ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
2. ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
5. ธนาคารโซซิเยเต ้เจเนราล ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
6. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
7. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
8. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
9. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
10. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
11. ธนาคารซิต้ีแบงค์ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
12. ธนาคารดอยช์แบงก ์เอจี, สาขาประเทศไทย ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
14. ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
15. ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
16. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั มหาชน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
18. ธนาคารออมสิน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
19. ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
1. นางสาวพรทิพา หน่ึงน ้าใจ 
2. นายธีรภาพ จิรศกัยกุล 
3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา 

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 22.04% 
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