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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
แบรนด์อิควิตี ,เพื-อการเลี ,ยงชีพ (KFGBRANRMF) ตั ,งแต่วนัที- 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที- 30 เมษายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
มีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี ,เพื-อการเลี ,ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที- 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 2,561.12 ล้านบาท 
คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 16.0938 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 6.79 ลดลงน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที-ลดลงร้อยละ 8.58 

ภาวะการลงทนุในช่วงที-ผ่านมา 

ในรอบครึ-งปีที-ผ่านมา กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ปรับตัวลดลงราว 7.2% ทั ,งนี , 
ตลาดหุ้นมีการผนัผวนในช่วงไตรมาสที- 4 ของปี 2564 หลงัจากที-ตลาดหุ้นทยอยฟื,นตวัอย่างต่อเนื-อง เนื-องจากตลาดมีความกังวลจาก
การแพร่ระบาดของเชื ,อไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ โอมิครอน ที-อาจชะลอการฟื,นตวัของเศรษฐกิจโลกได้ ซึ-งภายหลงัการรับรู้ถึง
อาการที-ไม่ร้ายแรงของโอมิครอน รวมถึงประสิทธิภาพของวคัซีนที-มีอยู่ปัจจบุนัสามารถป้องกนัได้ในระดบัดี ตลาดหุ้นก็มีการปรับตวัขึ ,น
ตอบรับกับข่าวดีดงักล่าว อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นปรับตวัลดลงอีกครั ,ง เนื-องจากปัญหาความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ราคานํ ,ามนั 
และตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสงูขึ ,น ซึ-งธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ส่งสญัญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินและหยุดเข้าซื ,อ
สินทรัพย์เร็วขึ ,น จากการฟื,นตวัที-รวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี กองทุนหลกัเน้นลงทุนในหุ้นที-มีรายได้สมํ-าเสมอ มีคุณภาพที-ดี 
โดยเป็นการลงทุนที-ถือว่าเป็นแบบ defensive ทําให้ในช่วงที-ตลาดมีความผันผวนกองทุนหลักสามารถลดความผันผวนลงได้ และ
ทําผลตอบแทนที-สมํ-าเสมอในช่วงที-ตลาดกลบัเป็นขาขึ ,น 

ณ สิ ,นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี 31% สินค้าจําเป็น (Consumer staples) 27% และ 
Health Care 23% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 75% สหราชอาณาจกัร 9.7% และฝรั-งเศส 6% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลักยงัคงมีมมุมองที-ดีต่อการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที-มีแบรนด์แข็งแกร่ง เนื-องจากมีแนวโน้มการเติบโตของกําไรที-สมํ-าเสมอ 
โดยในช่วงที-ตลาดมีความผันผวนมากขึ ,นจากอัตราเงินเฟ้อที-เร่งตัวและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที-ปรับขึ ,นอย่างรวดเร็ว 
กองทนุ Global Brands ถือเป็นการลงทนุในหุ้นที- defensive ซึ-งมีความผนัผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จึงช่วยลดความเสี-ยงลงได้ ขณะที-
ในตลาดขาขึ ,นกองทุนก็ยังสามารถทําผลตอบแทนได้ในระดับดี ทั ,งนี , ปัจจัยเสี-ยงที-อาจทําให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ ,นจะมาจาก
โอกาสที-เฟดจะมีการประกาศหยุดเข้าซื ,อสินทรัพย์เพิ-มเติม (QE Tapering) การเปลี-ยนแปลงนโยบายทางการเงินของ FED ซึ-งตลาด
คาดการณ์ว่าจะขึ ,นดอกเบี ,ย 5 ครั ,งในปี 2565 และความกงัวลเกี-ยวกบัการเติบโตของเศรษฐกิจที-ลดลง 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,305,394,464.21  บาท) 2,595,131,468.12     

เงินฝากธนาคาร 5,073,605.54            

ลูกหนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 333,947.42               

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 42,379.03                 

จากการขายเงินลงทุน 49,048,681.50          

จากการขายหน่วยลงทุน 1,261,100.00            

รวมสินทรัพย์ 2,650,891,181.61     

หนี0 สิน

เจา้หนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 83,171,194.33          

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 4,621,965.40            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,920,656.11            

หนี0 สินอื=น 53,148.29                 

รวมหนี0 สิน 89,766,964.13          
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,561,124,217.48     

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าที=ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที=ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,591,367,363.16     

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 210,596,139.05        

บญัชีปรับสมดุล 759,160,715.27        
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,561,124,217.48     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 16.0938                    

จาํนวนหน่วยลงทุนที=จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 159,136,736.3163    

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอิ์ควตีิ0 เพื=อการเลี0ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 61,939.46                 

รวมรายได้ 61,939.46                 

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,451,062.76            

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 390,049.05               

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,950,245.26            

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 29,753.07                 

รวมค่าใชจ่้าย 10,821,110.14          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (10,759,170.68)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 9,087,452.95            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (197,339,195.45)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (22,853,831.10)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (46,142,396.20)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ 64,067,903.13          

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (193,180,066.67)
การเพิ>มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (203,939,237.35)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอิ์ควตีิ� เพื>อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที> 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 0.97

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื=อทวงถาม 25,277,847.45 25,277,847.45 0.97

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์

                              บมจ.เอสซีบี เอกซ์ 0.050000 เมื=อทวงถาม 25.67 25.67 0.00

                              จาํนวนเงิน 0.75 USD

หน่วยลงทุน 99.03

                              Morgan Stanley Investment Funds - 

                             Global Brands Fund
MORGBRZ 2,280,116,591.09 2,569,853,595.00 99.03

                              จาํนวน 777,930.300000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  96.5300 USD

                              รวมเป็นเงิน 75,093,612.15 USD

2,595,131,468.12 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอิ์ควตีิ' เพื=อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 30,393,499.72 1.19

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 5,075,211.39 0.20

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 25,318,288.33 0.99

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,569,853,952.97 100.34

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,569,853,595.00 100.34

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 357.97 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (82,837,246.91)  (3.23)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (8,061,470.81)  (0.31)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (74,775,776.10)  (2.92)

อนืๆ 43,714,011.70 1.70

     ลูกหนี 102,309,781.50 3.99

     เจา้หนี  (56,675,113.69)  (2.21)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,920,656.11)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,561,124,217.48 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 387,134,801.40 (0.8738) 6 พ.ค. 2565 (22,378,621.74)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 354,935,535.20 (0.7521) 27 พ.ค. 2565 (19,262,998.48)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 588,962,015.80 (0.6010) 8 ก.ค. 2565 (15,392,906.36)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 108,601,136.00 (0.0208) 5 ส.ค. 2565 (532,276.56)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 589,095,788.10 (0.5454) 5 ส.ค. 2565 (13,968,417.39)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 134,947,941.00 (0.1265) 6 พ.ค. 2565 (3,240,555.57)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 49,382,654.59 0.0130 3 พ.ค. 2565 333,947.42

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 383,754,187.00 (0.3278) 17 มิ.ย. 2565 (8,395,418.23)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวิตีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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)  8,451.06                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 390.05                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   1,950.25                  

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75                       

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 10,821.11             

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

0.8905

0.0024

   -

0.1605

   -

0.6955

0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 30 เมษายน 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวิตี �เพื�อการเลี �ยงชพี 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 29 เมษายน 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 

(23 พฤศจิกายน 2559) 

KFGBRANRMF -11.39% -4.81% -6.79% 1.13% 8.33% 7.59% N/A 9.15% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -10.88% -5.63% -8.58% 5.94% 13.00% 9.91% N/A 10.63% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 19.82% 19.34% 17.49% 14.34% 16.89% 14.59% N/A 14.13% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 19.84% 21.02% 18.25% 14.98% 19.90% 16.71% N/A 16.17% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World NETR USD ปรับด้วยอตัราแลกเปลีJยนเพืJอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีJคํานวณ

ผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนทีJมีอายเุกินหนึJงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 

 
 

12



ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 30 เมษายน 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอ์ิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�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� 30 เมษายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิJ พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิJ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 2.77%
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(5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/04/2022) 
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