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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 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
โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) ตั 6งแต่วนั ที8 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที8 31 พฤษภาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี 6
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที8 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 358.59 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 19.4125 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 18.35 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้ อยละ 8.39
ภาวะการลงทุนในช่วงที8ผ่านมา
ในรอบครึ8งปี ที8ผ่านมา กองทุนได้ รับผลกระทบจากตลาดหุ้นที8ปรับตัวลงทังในเอเชี
6
ยและญี8ปนุ่ รวมถึงกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว จากหลาย
ปั จจัยได้ แก่ แรงเทขายหุ้นกลุ่มเติบโต และหุ้นเทคโนโลยี ในช่วงปลายปี ที8แล้ วจากความคาดการปรับขึ 6นอัตราดอกเบี 6ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และแรงกดดันจากนโยบายการเงินในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ ที8ปรับขึ 6นอัตราดอกเบี 6ยนโยบายในช่วงต้ นปี จากเงินเฟ้ อที8
เพิ8มสูงขึน6 ส่งผลให้ ต้นทุนการกู้ยืมเงินในภาคเอกชนเพิ8มขึน6 ยิ8งไปกว่านัน6 ภาวะสงครามที8เกิดขึ 6นจากการที8รัสเซียบุกยูเครน ยังเป็ น
แรงกดดันให้ ตลาดขายสินทรัพย์เสี8ยงเพิ8มขึ 6น และยังส่งผลต่อราคาพลังงาน ทําให้ เงินเฟ้ อปรับตัวเพิ8มขึ 6นอีก สถานการณ์โควิดระบาดอีก
ระลอกในจีน ยังส่งผลต่อห่วงโซ่อปุ ทาน เนื8องจากการปิ ดโรงงานหลายแห่งชัว8 คราวในจีน เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ ได้ ปรับขึ 6นอัตราดอกเบี 6ย
นโยบายเพื8อพยายามลดเงินเฟ้ อที8เพิ8มสูงขึ 6น ส่งผลลบต่อตลาดทุนในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตามท่ามกลางตลาดทุนหลักๆ ที8ปรับตัว
ร่ วงลง ตลาดหุ้นบางแห่งได้ ปรับตัวเพิ8มขึ 6นอย่างผันผวน เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที8ได้ รับผลดีจากการเป็ นประเทศส่งออกสินค้ า
โภคภัณฑ์ ที8ราคาปรับตัวเพิ8มขึ 6นในช่วงที8ผ่านมา ในประเทศญี8ปนุ่ เงินเยนญี8ปนที
ุ่ 8อ่อนค่าลงตํ8าสุดในรอบ 20 ปี จากการดําเนินนโยบาย
การเงินที8ยงั ผ่อนคลาย สวนทางกับประเทศอื8นๆ ส่งผลให้ ตลาดทุนญี8ปนมี
ุ่ ความผันผวนยิ8งขึ 6น เนื8องจากมุมมองส่วนหนึ8งมองว่า ค่าเงินที8
อ่อนลง ส่งผลดีต่อการส่งออกของญี8ปนุ่ ในขณะเดียวกัน มีมมุ มองที8เริ8มกังวลว่าต้ นทุนการนําเข้ าของญี8ปนจะเพิ
ุ่
8มขึ 6นจนกดดันอัตรากําไร
ของบริษัทต่างๆ ในประเทศ
ณ สิ 6นเดือนเมษายน 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี 35.9% อุตสาหกรรม 17.7% ธุรกิจดูแลสุขภาพ 10.7% และ
สินค้ าฟุ่ มเฟื อย 7.8% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในไต้ หวัน 21.5% ญี8ปนุ่ 18.6% จีน 11.8% ออสเตรเลีย 10.3% และ ฮ่องกง 9.2%
เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนมีมมุ มองเชิงบวกต่อบริษัทขนาดเล็กที8ได้ ใช้ เงินลงทุนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงหลายปี ที8ผ่านมา โดยเชื8อว่าจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในระยะถัดไป และให้ ความระมัดระวังกับบริ ษัทที8กําลังเผชิญกับต้ นทุนการผลิตที8ปรับตัวเพิ8มสูงขึ 6น กองทุน
เชื8อว่านโยบายการเงินและการคลังของจีนจะยังคงเป็ นอิสระจากเศรษฐกิจหลักอื8นๆ โดยมีแนวโน้ มที8จะไม่ดําเนินนโยบายการเงินที8ตงึ ตัว
จนเกินไป และยังคงดําเนินนโยบายการคลังที8ผ่อนคลายต่อไป เพื8อสร้ างเสถียรภาพระยะยาวให้ กับเศรษฐกิจและการเมืองจีน มีบาง
มุมมองที8เชื8อว่าจีนจะถูกแทรกแซงจากชาติตะวันตก จากกรณีที8จีนยังคงมีการค้ ากับรัสเซีย กองทุนเชื8อว่าการแทรกแซงดังกล่าวไม่น่าจะ
เกิดขึน6 เนื8องจากจีนมีการส่งออกสินค้ าไปยังยุโรป และสหรัฐฯ จํานวนมาก หากมีมาตรการดังกล่าว ต้ นทุนสินค้ าในชาติตะวันตกจะ
ปรั บตัวสูงขึน6 ซํา6 เติมภาวะตลาดในปั จจุบัน สถานะการลงทุนในระยะถัดไปในประเทศแถบเอเชีย ยังค่อนข้ างคาดเดาได้ ยาก จาก
นโยบายการเงินทัว8 โลกที8ยงั มีแนวโน้ มตึงตัวขึ 6น และ เงินเฟ้ อที8ยงั คงปรับตัวเพิ8มขึ 6น รวมถึงการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาห์สหรัฐฯ เทียบ
กับค่าเงินสกุลอื8นๆ
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที8ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง6 นี 6 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที8เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 345,436,048.88 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสิ นทรัพย์
หนี/สิน
เจ้าหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี?ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี/สินอื?น
รวมหนี/สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

357,058,484.43
5,859,923.23
1,048,474.94
8,791.34
220,676.98
364,196,350.92
5,236,439.56
26,550.00
251.25
331,104.17
1,318.78
8,438.24
5,604,102.00
358,592,248.92

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที?ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที?ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที?จาํ หน่ายได้แล้วทั/งหมด ณ วันสิ/นงวด (หน่วย)

5

184,721,580.24
92,855,708.93
81,014,959.75
358,592,248.92

19.4125
18,472,158.0241

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที@ 31 พฤษภาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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11,152.78
1,469,704.10
1,480,856.88
1,604,691.73
64,187.63
320,938.29
25,529.49
2,015,347.14
(534,490.26)
2,189,466.33
(83,867,824.19)
(16,726,078.10)
12,447,781.80
4,823,745.03
(81,132,909.13)
(81,667,399.39)
(1,672.98)
(81,669,072.37)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 พฤษภาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Allianz Oriental Income Fund
จํานวน 51,670.360000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 201.4500 USD
รวมเป็ นเงิน 10,408,994.42 USD

Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี'ย วันครบอายุ
ของมูลค่า
จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

หมายเลขตรา
สาร

0.250000 เมื<อทวง

OIN
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1,018,830.29

0.29
0.29

344,417,218.59 356,039,654.14

99.71
99.71

357,058,484.43

100.00

1,018,830.29

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

6,887,488.42

1.92

5,860,796.32

1.63

1,026,692.10
356,039,710.58

0.29
99.29

356,039,654.14

99.29

56.44
(4,187,964.62)

0.00
(1.16)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(216,887.00)
FITCH-LONG
Rate AA+
416,320.17
Rate AA
(3,697,644.01)
Rate AA(689,753.78)
อืนๆ
(146,985.46)
ลูกหนี
220,676.98
เจ้าหนี
(36,558.27)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(331,104.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

358,592,248.92
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% NAV

(0.06)
0.12
(1.03)
(0.19)
(0.05)
0.06
(0.02)
(0.09)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 พฤษภาคม 2565
คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

ประเภทสัญญา

มูลค่าสัญญา
% NAV
(Notional Amount)

วันครบกําหนด

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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24,773,485.00
77,660,860.00
92,408,940.00
91,447,292.00
50,702,828.80
15,229,280.00

(0.1924)
0.1161
(0.5533)
(0.6542)
0.1763
(0.0605)

1 ก.ค. 2565
19 ส.ค. 2565
10 มิ.ย. 2565
22 ก.ค. 2565
9 ก.ย. 2565
19 ส.ค. 2565

(689,753.78)
416,320.17
(1,983,934.92)
(2,345,863.86)
632,154.77
(216,887.00)

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 งศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
ตัง* แต่ วันที 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
1,604.69
64.19
320.94
25.53
2,015.35

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าที=ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื=น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ (ต่อปี ) 1/
0.8025
0.0321
0.1605
0.0127
1.0078

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที=เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที=รวมภาษีมลู ค่าเพิ=มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื=นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที=เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565

% ต่ อปี
ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(1 มีนาคม 2550)

Year to
Date

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KF-ORTFLEX

-20.06%

-9.62%

-18.35%

-20.25%

15.68%

6.65%

8.24%

4.44%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-8.69%

-1.71%

-8.39%

-9.01%

9.02%

4.89%

7.74%

4.01%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

26.05%

30.09%

24.62%

20.38%

20.74%

18.84%

15.87%

16.89%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

18.41%

20.27%

17.50%

15.06%

15.81%

14.13%

13.62%

18.52%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีMยนเพืMอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีMคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีMมีอายุเกินหนึMงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์
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 31 พฤษภาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิL
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา

โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิLพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
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(D) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 31/05/2022)
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