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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
โอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) ตั 6งแต่วนัที8 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที8 31 พฤษภาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี 6 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟล็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที8 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากบั 358.59 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 19.4125 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 18.35 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวดัผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้อยละ 8.39 

ภาวะการลงทนุในช่วงที8ผ่านมา 

ในรอบครึ8งปีที8ผ่านมา กองทนุได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นที8ปรับตวัลงทั 6งในเอเชียและญี8ปุ่ น รวมถึงกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว จากหลาย
ปัจจยัได้แก่ แรงเทขายหุ้นกลุ่มเติบโต และหุ้นเทคโนโลยี ในช่วงปลายปีที8แล้วจากความคาดการปรับขึ 6นอตัราดอกเบี 6ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ  และแรงกดดนัจากนโยบายการเงินในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ ที8ปรับขึ 6นอตัราดอกเบี 6ยนโยบายในช่วงต้นปี จากเงินเฟ้อที8
เพิ8มสูงขึ 6น ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินในภาคเอกชนเพิ8มขึ 6น ยิ8งไปกว่านั 6นภาวะสงครามที8เกิดขึ 6นจากการที8รัสเซียบุกยูเครน ยังเป็น
แรงกดดนัให้ตลาดขายสินทรัพย์เสี8ยงเพิ8มขึ 6น และยงัส่งผลต่อราคาพลงังาน ทําให้เงินเฟ้อปรับตวัเพิ8มขึ 6นอีก สถานการณ์โควิดระบาดอีก
ระลอกในจีน ยงัส่งผลต่อห่วงโซ่อปุทาน เนื8องจากการปิดโรงงานหลายแห่งชั8วคราวในจนี เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ ได้ปรับขึ 6นอตัราดอกเบี 6ย
นโยบายเพื8อพยายามลดเงินเฟ้อที8เพิ8มสงูขึ 6น ส่งผลลบต่อตลาดทุนในประเทศดงักล่าว อย่างไรก็ตามท่ามกลางตลาดทนุหลกัๆ ที8ปรับตวั
ร่วงลง ตลาดหุ้นบางแห่งได้ปรับตวัเพิ8มขึ 6นอย่างผนัผวน เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที8ได้รับผลดีจากการเป็นประเทศส่งออกสินค้า
โภคภณัฑ์ ที8ราคาปรับตวัเพิ8มขึ 6นในช่วงที8ผ่านมา ในประเทศญี8ปุ่ น เงินเยนญี8ปุ่ นที8อ่อนค่าลงตํ8าสดุในรอบ 20 ปี จากการดําเนินนโยบาย
การเงินที8ยงัผ่อนคลาย สวนทางกบัประเทศอื8นๆ ส่งผลให้ตลาดทนุญี8ปุ่ นมีความผนัผวนยิ8งขึ 6น เนื8องจากมมุมองส่วนหนึ8งมองว่า ค่าเงินที8
อ่อนลง ส่งผลดีต่อการส่งออกของญี8ปุ่ น ในขณะเดียวกนั มีมมุมองที8เริ8มกงัวลว่าต้นทนุการนําเข้าของญี8ปุ่ นจะเพิ8มขึ 6นจนกดดนัอตัรากําไร
ของบริษัทต่างๆ ในประเทศ 
ณ สิ 6นเดือนเมษายน 2565 กองทุนหลกัมีการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี 35.9% อุตสาหกรรม 17.7% ธุรกิจดูแลสขุภาพ 10.7% และ 
สินค้าฟุ่ มเฟือย 7.8% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในไต้หวนั 21.5% ญี8ปุ่ น 18.6% จีน 11.8% ออสเตรเลีย 10.3% และ ฮ่องกง 9.2% 
เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทนุมีมมุมองเชิงบวกต่อบริษัทขนาดเล็กที8ได้ใช้เงินลงทนุหลกัในการพฒันาเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที8ผ่านมา โดยเชื8อว่าจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะถดัไป และให้ความระมดัระวงักบับริษัทที8กําลงัเผชิญกบัต้นทุนการผลิตที8ปรับตวัเพิ8มสงูขึ 6น กองทนุ
เชื8อว่านโยบายการเงินและการคลงัของจีนจะยงัคงเป็นอิสระจากเศรษฐกิจหลกัอื8นๆ โดยมีแนวโน้มที8จะไม่ดําเนินนโยบายการเงินที8ตงึตวั
จนเกินไป และยังคงดําเนินนโยบายการคลังที8ผ่อนคลายต่อไป เพื8อสร้างเสถียรภาพระยะยาวให้กับเศรษฐกิจและการเมืองจีน มีบาง
มมุมองที8เชื8อว่าจีนจะถกูแทรกแซงจากชาติตะวนัตก จากกรณีที8จีนยงัคงมีการค้ากบัรัสเซีย กองทนุเชื8อว่าการแทรกแซงดงักล่าวไม่น่าจะ
เกิดขึ 6น เนื8องจากจีนมีการส่งออกสินค้าไปยังยุโรป และสหรัฐฯ จํานวนมาก หากมีมาตรการดงักล่าว ต้นทุนสินค้าในชาติตะวนัตกจะ
ปรับตัวสูงขึ 6น ซํ 6าเติมภาวะตลาดในปัจจุบัน สถานะการลงทุนในระยะถัดไปในประเทศแถบเอเชีย ยังค่อนข้างคาดเดาได้ยาก จาก
นโยบายการเงินทั8วโลกที8ยงัมีแนวโน้มตงึตวัขึ 6น และ เงินเฟ้อที8ยงัคงปรับตวัเพิ8มขึ 6น รวมถึงการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาห์สหรัฐฯ เทียบ
กบัค่าเงินสกลุอื8นๆ 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที8ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 6งนี 6 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที8เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 345,436,048.88  บาท) 357,058,484.43          

เงินฝากธนาคาร 5,859,923.23              

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 1,048,474.94              

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 8,791.34                     

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 220,676.98                 

รวมสินทรัพย์ 364,196,350.92          

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 5,236,439.56              

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 26,550.00                   

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี?ยนหน่วยลงทุน 251.25                        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 331,104.17                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,318.78                     

หนี/ สินอื?น 8,438.24                     

รวมหนี/ สิน 5,604,102.00              
สินทรัพยสุ์ทธิ 358,592,248.92          

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ลา้นหน่วย มูลค่าที?ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที?ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 184,721,580.24          

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 92,855,708.93            

บญัชีปรับสมดุล 81,014,959.75            
สินทรัพยสุ์ทธิ 358,592,248.92          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 19.4125                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที?จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 18,472,158.0241        

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 11,152.78                   

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,469,704.10              

รวมรายได้ 1,480,856.88              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,604,691.73              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 64,187.63                   

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 320,938.29                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 25,529.49                   

รวมค่าใชจ่้าย 2,015,347.14              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (534,490.26)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 2,189,466.33              

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (83,867,824.19)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (16,726,078.10)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 12,447,781.80            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ 4,823,745.03              

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (81,132,909.13)

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (81,667,399.39)

หกั ภาษีเงินได้  (1,672.98)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (81,669,072.37)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 31 พฤษภาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 0.29

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื<อทวง 1,018,830.29 1,018,830.29 0.29

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 99.71

                              Allianz Oriental Income Fund OIN 344,417,218.59 356,039,654.14 99.71

                              จาํนวน 51,670.360000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  201.4500 USD

                              รวมเป็นเงิน 10,408,994.42 USD

357,058,484.43 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 6,887,488.42 1.92

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 5,860,796.32 1.63

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 1,026,692.10 0.29

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 356,039,710.58 99.29

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 356,039,654.14 99.29

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 56.44 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (4,187,964.62)  (1.16)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (216,887.00)  (0.06)

         FITCH-LONG

             Rate AA+ 416,320.17 0.12

             Rate AA  (3,697,644.01)  (1.03)

             Rate AA-  (689,753.78)  (0.19)

อนืๆ  (146,985.46)  (0.05)

     ลูกหนี 220,676.98 0.06

     เจา้หนี  (36,558.27)  (0.02)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (331,104.17)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 358,592,248.92 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 24,773,485.00  (0.1924) 1 ก.ค. 2565  (689,753.78)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 77,660,860.00 0.1161 19 ส.ค. 2565 416,320.17

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 92,408,940.00  (0.5533) 10 มิ.ย. 2565  (1,983,934.92)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 91,447,292.00  (0.6542) 22 ก.ค. 2565  (2,345,863.86)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 50,702,828.80 0.1763 9 ก.ย. 2565 632,154.77

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 15,229,280.00  (0.0605) 19 ส.ค. 2565  (216,887.00)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟลก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(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) 1,604.69 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  64.19 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)  320.94 0.1605

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 25.53 0.0127

คา่ที=ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื=น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 2,015.35 1.0078

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที=เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที=รวมภาษีมลูค่าเพิ=มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื=นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที=เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2564 ถงึวันที� 31 พฤษภาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(1 มีนาคม 2550) 

KF-ORTFLEX -20.06% -9.62% -18.35% -20.25% 15.68% 6.65% 8.24% 4.44% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -8.69% -1.71% -8.39% -9.01% 9.02% 4.89% 7.74% 4.01% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 26.05% 30.09% 24.62% 20.38% 20.74% 18.84% 15.87% 16.89% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 18.41% 20.27% 17.50% 15.06% 15.81% 14.13% 13.62% 18.52% 
 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีMยนเพืMอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัทีMคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีMมีอายเุกินหนึMงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟลก็ซ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 

2. นายสาธิต บวัชู 

3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 

4. นายปีติ ประติพทัธิL พงษ ์

5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายชูศกัดิL อวยพรชยัสกุล 

8. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 

9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0%
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(D) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก  (ข้อมูล ณ วันที� 31/05/2022) 
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