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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีป$ ั นผลเพือการออม
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 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 ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอล
แบรนด์อิควิตี ,ปั นผลเพื-อการออม (KFGBRANSSF) ตั ,งแต่วนั ที- 1 เมษายน 2565 ถึงวันที- 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
มีรายละเอียดดังนี ,
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตี ,ปั นผลเพื-อการออม มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที- 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 1,072.85 ล้ านบาท
คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5011 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 18.29 ลดลง
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที-ลดลงร้ อยละ 10.90
ภาวะการลงทุนในช่วงที-ผ่านมา
ในรอบครึ-งปี ที-ผ่านมา กองทุน Morgan Stanley Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 17.28% ตามการปรับฐาน
ของตลาดทุนทัว- โลกจากสถานการณ์การฟื น, ตัวของเศรษฐกิจโลกที-ดีกว่าที-คาด ปั ญหา Supply- shortage รวมทังสงครามระหว่
,
างรัสเซีย
และยูเครน ทําให้ อัตราเงินเฟ้ อทั-วโลกปรับตัวเพิ-มสูงขึน, ซึ-งกดดันให้ ธนาคารกลางหลักหลายแห่งทั-วโลก นําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) จําเป็ นต้ องมีท่าทีที-เข้ มงวด (Hawkish) ต่อการใช้ นโยบายการเงินเพิ-มขึ ,นอย่างมาก เพื-อควบคุมเงินเฟ้ อ โดยมีการปรับขึ ,นดอกเบี ,ย
นโยบายอย่ า งรวดเร็ ว รวมทัง, ประกาศแผนยุ ติ ก ารใช้ น โยบาย QE (Quantitative Easing) และมาใช้ น โยบาย QT (Quantitative
tightening) แทน ซึ-งส่งผลให้ ตลาดมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย นําไปสู่การขายทํากําไรในหุ้นออกมา อย่างไรก็ตามสําหรับ
กองทุนหลัก ผู้จดั การกองทุนยังคงเน้ นลงทุนในหุ้นที-มีพื ,นฐานดีในระยะยาว โดยมองความผันผวนในระยะสั ,นเป็ นโอกาสในการสะสม
ณ สิน, เดือนสิงหาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 32.99% หมวดConsumer staples
27.17% หมวด Healthcare 22.48% และ หมวดIndustrials 6.62% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
ทีมผู้จัดการกองทุนหลักเชื-อว่า ในระยะถัดไปกําไรของบริ ษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะได้ รับแรงกดดันจากการใช้ นโยบายการเงินแบบ
เข้ มงวดของธนาคารกลางหลักทัว- โลก (ลด Demand) รวมทังปั
, ญหา Supply shortage ได้ รับการแก้ ไข (เพิ-ม Supply) ดังนันการลงทุ
,
น
ในระยะถัดไปจึงต้ องเลือกลงทุนในหุ้นที-มีความสามารถในการแข่งขัน มี Brand ที-แข็งแกร่ง และมี Barrier to entry โดยผู้จดั การกองทุน
หลักมีมมุ มองเป็ นบวกต่อหุ้นในพอร์ ตการลงทุน ณ ปั จจุบนั จากการที-บริษัทในพอร์ ตการลงทุนมีระดับ Recurring revenues ในสัดส่วน
ที-สูง มีความสามารถในการตัง, ราคาสินค้ า และสามารถรั กษาระดับอัตรากํ าไรได้ ซึ-งทําให้ ผลกํ าไรของบริ ษัทในกลุ่ม ที- ลงทุน โดย
เปรี ยบเทียบแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื-นในตลาด
ในมุมมองของบริ ษัทฯยังคงมีมุมมองเป็ นบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลัก เนื-องจากมีธุรกิจที-แข็งแกร่ งในพอร์ ตการลงทุน รวมทัง,
การเลือกธุรกิจลงทุนของทีมผู้จดั การกองทุนหลักยังมีลกั ษณะที-ค่อนข้ าง Defensive ซึง- เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ในปั จจุบนั ที-มคี วาม
ไม่แน่นอนสูง
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที-ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง, นี , บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที-เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิต้ ีปันผลเพือ่ การออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,288,200,923.66 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

1,108,220,246.77
10,085,127.31
4,099,430.72
12,484.96
11,226,614.26
584,501.00
1,134,228,405.02
60,333,184.42
158,307.52
854,157.26
1,872.74
28,990.18
61,376,512.12
1,072,851,892.90

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

1,021,655,451.22
(183,286,896.74)
234,483,338.42
1,072,851,892.90

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

10.5011
102,165,544.5602
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิต้ ีปันผลเพือ่ การออม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

27,882.99
4,841,529.46
4,869,412.45
4,080,396.16
188,326.01
941,629.91
27,652.34
5,238,004.42
(368,591.97)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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(2,686,182.24)
(236,759,125.90)
(60,856,696.99)
66,454,689.59
(233,847,315.54)
(234,215,907.51)
(4,182.44)
(234,220,089.95)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิต้ ีปันผลเพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund, Class ZX
จานวน 264,110.370000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 110.1400 USD
รวมเป็ นเงิน 29,089,115.60 USD

อัตรา
เงินต้น (บาท) /
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(%)

0.250000 เมื่อทวง

10,047,954.64

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

10,047,954.64

Unaudited
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
0.91
0.91
99.09

MORGBZXLX
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1,278,152,969.02 1,098,172,292.13

99.09

1,108,220,246.77

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อคิ วิตีปันผลเพือการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

20,145,566.91

1.88

10,085,945.07

0.94

10,059,621.84
1,098,172,292.13

0.94
102.36

1,098,172,292.13
(56,233,753.70)

102.36
(5.24)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA
Rate AAอืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

(553,715.40)

(0.05)

(29,597,018.67)
(26,083,019.63)
10,767,787.56
11,811,115.26
(189,170.44)
(854,157.26)

(2.76)
(2.43)
1.00
1.10
(0.02)
(0.08)

1,072,851,892.90

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อคิ วิตีปันผลเพือการออม
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
กําไร/ขาดทุน
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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217,073,024.00
269,444,777.40
43,496,773.80
48,772,932.00
273,105,300.20
44,229,516.00
50,622,150.00
47,664,396.00
245,716,080.00
44,472,522.00
48,904,970.40
47,070,171.00

(1.6507)
(0.7804)
(0.0122)
0.1131
(1.2261)
(0.1418)
(0.2180)
(0.2161)
(1.0576)
0.1194
0.1496
(0.3206)

7 ต.ค. 2565 (17,710,081.60)
16 ธ.ค. 2565 (8,372,938.03)
7 ต.ค. 2565
(130,769.99)
4 พ.ย. 2565
1,213,148.12
4 พ.ย. 2565 (13,154,205.30)
7 ต.ค. 2565 (1,521,495.11)
4 พ.ย. 2565 (2,338,622.50)
4 พ.ย. 2565 (2,318,511.00)
25 พ.ย. 2565 (11,346,562.89)
7 ต.ค. 2565
1,281,084.00
7 ต.ค. 2565
1,605,198.60
7 ต.ค. 2565 (3,439,998.00)

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 งศรีโกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพือการออม
ตัง* แต่ วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

4,080.40

0.6955

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

188.33

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

941.63

0.1605

-

-

27.65

0.0047

5,238.01

0.8928

ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลแบรนด์ อคิ วิตปัี นผลเพือการออม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(30 เมษายน 2563)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFGBRANSSF

-24.92%

-6.92%

-18.29%

-18.04%

N/A

N/A

N/A

2.40%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-15.69%

0.41%

-10.90%

-10.38%

N/A

N/A

N/A

14.54%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

21.47%

20.84%

22.33%

19.73%

N/A

N/A

N/A

16.30%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

21.22%

20.99%

22.15%

19.60%

N/A

N/A

N/A

16.80%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีPยนเพืPอ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีPคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีPมีอายุเกินหนึPงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตีปันผลเพือการออม

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

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 30 กันยายน 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิJพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิJ
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
10. นายวัชริ นทร์
ด้วงสังข์
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0.00
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 30/09/2022)
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