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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ยเูอสอิควิตี *เพื+อการเลี *ยงชีพ (KFUSRMF) ตั *งแต่วนัที+ 1 ตลุาคม 2565 ถึงวนัที+ 31 มีนาคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี *เพื+อการเลี *ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 88.39 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 4.4131 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน เพิ+มขึ *นร้อยละ 1.35 เพิ+มขึ *นมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้อยละ 8.25 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบครึ+งปีบัญชีที+ผ่านมา Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ+มขึ *นประมาณ 5.7% โดย
ในช่วงที+ผ่านมากองทนุหลกัได้รับแรงกดดนัจากการดําเนินนโยบายการเงินที+เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  โดย Fed ได้มีการ
ปรับอตัราดอกเบี *ยนโยบายขึ *นอย่างรวดเร็วเพื+อควบคมุอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ โดยอตัราดอกเบี *ยนโยบายที+เพิ+มขึ *นรวดเร็วส่งผลกระทบ
ต่อรายได้บริษัทจดทะเบียนเนื+องจากต้องเจอกบัอตัราการกู้ยืมที+สงูขึ *น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มการเติบโตสงูที+มีการกู้ยืมเพื+อมาขยายธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 ตลาดมองว่า Fed อาจมีทิศทางการขึ *นดอกเบี *ยที+ชะลอลง ส่งผลให้ตลาดสหรัฐฯ 
ทยอยฟื*นตัว อย่างไรก็ตาม การฟื*นตัวยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองผลกระทบจากการขึ *นอัตราดอกเบี *ยที+รวดเร็วต่อภาค
เศรษฐกิจ โดยในช่วงที+ผ่านมาอตัราดอกเบี *ยนโยบายที+เพิ+มขึ *นทําให้ธนาคารขนาดเล็กของสหรัฐฯ เจอกบัภาวะการขาดสภาพคล่องหลงัมี
คนมาถอนเงินฝากในปริมาณมาก โดยความเสี+ยงในภาคสถาบนัการเงินเพิ+มแรงกดดนัให้ตลาดสหรัฐฯ ต่อเนื+อง ทั *งนี * กองทุนหลกัเน้น
ลงทุนในหุ้น growth ของสหรัฐฯ โดยในระยะยาว กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที+ดีต่อการลงทุนในหุ้น growth อย่างในกลุ่มเทคโนโลยี 
เนื+องจากหุ้นกลุ่มดงักล่าวได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัและในหลายธุรกิจมากขึ *น   

ณ สิ *นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้ นหมวดเทคโนโลยี 27.2% หมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 23.2% หมวด 
Healthcare 18.6% และ หมวด Communication Services 17.5% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวนต่อเนื+องจากแรงกดดนัด้านอตัราเงินเฟ้อที+ยงัอยู่ในระดบัสูง อีกทั *งการดําเนินนโยบาย
การเงินที+เข้มงวดขึ *นของ Fed ซึ+งจะกดดนัการฟื*นตวัของหุ้นกลุ่ม growth นอกจากนี * นกัลงทุนยงัเพิ+มความกงัวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม หากอตัราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตวัลงตอ่เนื+อง จะเป็นแรงส่งให้กบัตลาดสหรัฐฯ เนื+องจากจะทําให้ Fed 
ชะลอการดําเนินนโยบายการเงินที+เข้มงวด โดยมีแนวโน้มการขึ *นอตัราดอกเบี *ยชะลอตวัลง นอกจากนี * การที+ตลาดสหรัฐฯ ปรับตวัลงมา
อย่างต่อเนื+อง ทําให้ valuations ของหุ้นกลุ่ม growth กลบัมาดูน่าสนใจอีกครั *ง โดยในระยะยาว กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที+ดีต่อการ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเติบโตสงู อย่างในกลุ่มเทคโนโลยี เนื+องจากหุ้นกลุ่มดงักล่าวได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัและในหลาย
ธุรกิจมากขึ *น 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีเูอสอคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีูเอสอคิวติี้เพื่อการเลี้ยงชพี (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 ตุลาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2566 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
10 เมษายน 2566 
 
โทรศพัท ์062-257-8559 
กรุณาตดิต่อ คุณสุทธานิษฐ ์ภาณุภณ 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 119,189,585.99  บาท) 85,534,466.66          
เงินฝากธนาคาร 4,734,476.99            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 264,586.41               
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 508.06                      
จากการขายหน่วยลงทุน 7,500.00                   

รวมสินทรัพย์ 90,541,538.12          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 2,048,525.10            
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,863.84                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 103,045.03               
หน้ีสินอ่ืน 1,970.59                   
รวมหน้ีสิน 2,156,404.56            
สินทรัพยสุ์ทธิ 88,385,133.56          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 200,277,676.36        
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (37,632,004.16)
บญัชีปรับสมดุล  (74,260,538.64)
สินทรัพยสุ์ทธิ 88,385,133.56          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 4.4131                      
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 20,027,767.6362      

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2566
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 817.10                      

รวมรายได้ 817.10                      
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 289,960.01               
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11,598.48                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 57,991.98                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29,917.43                 

รวมค่าใชจ่้าย 389,467.90               
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (388,650.80)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 9,098,286.01            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 877,533.97               
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (7,248,788.36)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 2,727,031.62            
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,338,380.82            

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 100.00
                              Baille Gifford US Equity Growth Fund IE00B8HW2209 119,189,585.99 85,534,466.66 100.00
                              จ  านวน 127,256.050000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  19.6637 USD
                              รวมเป็นเงิน 2,502,324.81 USD

85,534,466.66 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,734,985.05 5.36

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 4,734,985.05 5.36

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 85,534,466.66 96.77

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 85,534,466.66 96.77

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (1,783,938.69)  (2.02)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (1,008,411.78)  (1.14)

             Rate A 7,368.00 0.01

         FITCH-LONG

             Rate AA  (782,894.91)  (0.89)

อนืๆ  (100,379.46)  (0.11)

     ลูกหนี 7,500.00 0.01

     เจา้หนี  (4,834.43)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (103,045.03)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 88,385,133.56 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 5,106,225.00  (0.0202) 5 เม.ย. 2566  (17,829.75)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 4,393,884.00  (0.1304) 5 เม.ย. 2566  (115,266.76)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,659,130.00 0.0631 28 เม.ย. 2566 55,754.70

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 2,138,194.00 0.0284 28 เม.ย. 2566 25,085.70

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,478,753.10  (0.0412) 28 เม.ย. 2566  (36,435.45)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 4,047,872.00  (0.0392) 19 พ.ค. 2566  (34,671.59)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,808,935.00  (0.1825) 9 มิ.ย. 2566  (161,321.24)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 2,871,657.00  (0.0079) 30 มิ.ย. 2566  (7,014.88)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 8,210,232.00 0.0083 5 เม.ย. 2566 7,368.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,396,195.00 0.0231 28 เม.ย. 2566 20,389.45

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,197,739.00  (0.0086) 28 เม.ย. 2566  (7,571.32)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,450,261.00 0.0071 28 เม.ย. 2566 6,257.35

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,598,417.00  (0.1339) 28 เม.ย. 2566  (118,379.01)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 14,240,310.00  (0.4434) 19 พ.ค. 2566  (391,892.11)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 1,856,433.00  (0.1038) 5 เม.ย. 2566  (91,725.94)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,864,081.00  (0.0309) 5 เม.ย. 2566  (27,288.16)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,851,913.20 0.0171 5 เม.ย. 2566 15,120.36

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 4,549,776.00  (0.0433) 5 เม.ย. 2566  (38,250.04)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 4,052,946.00 0.0331 28 เม.ย. 2566 29,227.07

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 1,783,292.50  (0.1043) 28 เม.ย. 2566  (92,169.72)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 3,823,554.00  (0.2170) 19 พ.ค. 2566  (191,794.72)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,455,521.20  (0.4811) 9 มิ.ย. 2566  (425,239.46)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,923,272.00  (0.0732) 9 มิ.ย. 2566  (64,724.35)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,430,450.00  (0.1314) 9 มิ.ย. 2566  (116,137.80)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,435,775.00  (0.1254) 9 มิ.ย. 2566  (110,812.80)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 11,321,524.00 0.1192 30 มิ.ย. 2566 105,383.78

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวิตีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2566

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(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) 289.96                  0.8025               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 11.60                    0.0321               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 57.99                    0.1605               

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.92 0.0828

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 389.47               1.0779            

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี U หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที6คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2565 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2566
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีเ้พื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มีนาคม 2566 

% 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 

(14 ตุลาคม 2564) 

KFUSRMF 10.33% 10.33% 1.35% -36.11% N/A N/A N/A -42.89% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -0.28% -0.28% -8.25% 5.33% N/A N/A N/A 4.27% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 33.67% 33.67% 40.46% 48.23% N/A N/A N/A 49.04% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 10.22% 10.22% 10.85% 9.94% N/A N/A N/A 9.15% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ S&P 500 Total Return สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 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) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/03/2023) 
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