รายงานประจําครึ่งป/แรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแต6วน
ั ที่ 14 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

KFUSSSF

กองทุนรวม
กองทุนเปดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม

Krungsri US Equity SSF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,

อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Bangkok 10330 Thailand

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีเ" พือการออม
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 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

13
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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
ยูเอสอิควิตีเ* พื+อการออม (KFUSSSF) ตั *งแต่วนั ที+ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที+ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี *
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ยูเอสอิควิตี *เพื+อการออม มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 24.13 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.9377 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั *งแต่จดั ตั *งกองทุน ลดลงร้ อยละ 30.62 น้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงาน ที+เพิ+มขึ *นร้ อยละ 4.45
ภาวะการลงทุนในช่วงที+ผ่านมา
ในรอบครึ+ ง ปี ที+ผ่า นมา กองทุน หลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ปรับ ตัว ลดลง 31.6% โดยกองทุน หลัก
เจอแรงเทขายอย่างหนักในช่วงต้ นปี 2565 จากความกังวลเรื+ องอัตราเงินเฟ้ อที+ปรับตัวสูงขึ *นต่อเนื+อง อีกทัง* แนวโน้ มการดําเนินนโยบาย
การเงินที+เข้ มงวดขึ *นของเฟด โดยเฟดส่งสัญญาณการขึ *นอัตราดอกเบี *ยที+มากกว่าที+ตลาดคาด ประกอบกับการส่งสัญญาณว่าอาจมีการ
ทํา Quantitative Tightening (QT) ในปี นี * ซึง+ จะส่งผลให้ สภาพคล่องในตลาดลดลง โดยประเด็นดังกล่าวส่งผลกดดันต่อหุ้นกลุ่ม growth
ที+มีการกู้ยืมสูงเพื+อมาลงทุนและขยายการเติบโตของบริ ษัท นอกจากนี * ยังต้ องระวังความเสี+ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความรุนแรงระหว่างรัสเซียและยูเครนที+ยืดเยือ* โดยสหรัฐฯ ได้ ตัดสินใจแบนการนําเข้ านํ *ามันจากรัสเซีย ซึ+งจะส่งผลกดดันต่ออัตรา
เงินเฟ้ อในสหรัฐฯ ต่อเนื+อง อีกทัง* ยังต้ องระวังความเสี+ยงจากความขัดแย้ งระหว่างสหรัฐฯ และจีนในด้ านการค้ าและเทคโนโลยี
ณ สิ *นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดเทคโนโลยี 35.9% หมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย 25.2% หมวดบริ การ
สุขภาพ 19.7% และหมวดบริการสื+อสาร 8.9% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที+ดีต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ เนื+องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ ง ประกอบ
กับการผ่อนคลายมาตรการ lockdown อย่างต่อเนื+อง อย่างไรก็ตามตลาดสหรัฐฯ จะมีความผันผวนมากขึ *นในปี 2565 จากการดําเนิน
นโยบายการเงินที+เข้ มงวดมากขึน* ของเฟด โดยเฟดได้ ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบายได้ มากกว่า 5 ครัง* ในปี 2565
และเริ+ มมีการพูดถึงการลด balance sheet หรื อ Quantitative Tightening (QT) ซึ+งจะกดดันหุ้นกลุ่ม growth นอกจากนี * ยังต้ องระวัง
ความผันผวนจากการเมืองระหว่างประเทศหลังความขัดแย้ งระหว่างยูเครนและรัสเซียยืดเยื *อ อีกทัง* ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
ในเรื+ องการค้ าและเทคโนโลยีที+อาจกลับมากดดันตลาดอีกครัง* ทังนี
* * ในระยะยาว กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที+ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
การเติบโตสูง อย่างในกลุ่มเทคโนโลยี เนื+องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้ ก้าวเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและในหลายธุรกิจมากขึ *น
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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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตเ้ี พือ่ การออม

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรียเู อสอิควิตเ้ี พื่อการออม (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ บริหารและจัดการโดยบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ได้บริหารจัดการ
กองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
8 เมษายน 2565
โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th

4

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยเู อสอิควิต/ ีเพื@อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 30,674,610.40 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี/สิน
เจ้าหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี/
จากการซื/อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี/สินอื@น
รวมหนี/สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

23,617,998.23
1,068,312.02
118,090.46
110.44
17,500.00
24,822,011.15
342,730.88
299,817.00
46,850.56
16.57
460.11
689,875.12
24,132,136.03

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที@ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที@ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที@จาํ หน่ายได้แล้วทั/งหมด ณ วันสิ/นงวด (หน่วย)
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34,783,915.51
(7,058,944.16)
(3,592,835.32)
24,132,136.03

6.9377
3,478,391.5507

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยเู อสอิควิตีเพื$อการออม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุ ดวันที$ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้อื$น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

190.20
0.64
190.84
59,558.89
2,382.28
11,911.77
28,806.34
102,659.28
(102,468.44)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที$ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที$ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากอัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที$เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ$มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ$มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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(7,056,612.17)
(224,640.42)
324,805.40
(6,956,447.19)
(7,058,915.63)
(28.53)
(7,058,944.16)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยเู อสอิควิต' ีเพืTอการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

อัตรา
หมายเลขตรา
ดอกเบี'ย
สาร
(%)

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Baille Gifford US Equity Growth Fund IE00B8HW2209
จํานวน 24,082.680000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 29.4391 USD
รวมเป็ นเงิน 708,972.42 USD
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Unaudited
ร้อยละของ
วันครบ เงินต้น (บาท) มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
อายุ
/ จํานวนหุ ้น
(บาท)
เงินลงทุน

30,674,610.40 23,617,998.23

100.00
100.00

23,617,998.23

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรียูเอสอิควิตีเพือการออม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
1,068,422.46
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate A1,068,422.46
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
23,617,998.23
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
23,617,998.23
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
(224,640.42)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(53,279.30)
FITCH-LONG
Rate AA+
(30,888.77)
Rate AA
(129,563.66)
Rate AA(10,908.69)
อืนๆ
(329,644.24)
ลูกหนี
17,500.00
เจ้าหนี
(300,293.68)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(46,850.56)

(0.13)
(0.54)
(0.05)
(1.36)
0.07
(1.24)
(0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

100.00

24,132,136.03
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4.43

4.43
97.87
97.87
(0.94)

(0.22)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรียูเอสอิควิตีเพือการออม
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2565
คู่สัญญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

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

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
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
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

9

3,720,136.00
300,420.00
2,303,220.00
631,389.00
1,520,586.30
1,636,195.00
6,815,697.00
3,198,345.60
3,490,421.00
1,708,607.10
3,392,489.00
1,413,745.40
870,574.50
893,632.50
1,536,923.50
900,865.80
1,077,351.00

(0.0452)
(0.0025)
(0.0192)
(0.0065)
0.1860
(0.1210)
(0.7282)
0.0258
(0.1689)
0.0409
0.1287
0.0775
(0.1197)
0.0241
(0.1185)
0.0063
(0.0905)

1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565
27 พ.ค. 2565
8 ก.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
17 มิ.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565

(10,908.69)
(603.00)
(4,623.07)
(1,562.67)
44,877.15
(29,198.35)
(175,732.83)
6,214.94
(40,768.34)
9,879.57
31,064.17
18,713.60
(28,879.31)
5,821.31
(28,604.86)
1,519.72
(21,849.76)

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 งศรียเู อสอิควิตีเพือการออม
ตัง* แต่ วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

59.56

0.8025

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

2.38

0.0321

11.91

0.1605

-

-

28.81

0.3886

102.66

1.3837

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที5ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื5น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที5เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที5รวมภาษีมลู ค่าเพิ5มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื5นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Tอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที5เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที5นี T หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
T
หักด้ วย มูลค่าหนี Tสินทังหมด
T
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที5คํานวณ
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน เปิ ดกรุ งศรียูเ อสอิค วิต ีเพือการออม
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สินสุด ณ วัน ที 31 มีน าคม 2565

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริม
โครงการ
(14 ตุล าคม 2564)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

ย้อ นหลัง
3 ปี

KFUSSSF

-23.29%

-23.29%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-30.62%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-4.92%

-4.92%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.45%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

63.51%

63.51%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

50.94%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

22.25%

22.25%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19.51%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ S&P 500 Total Return สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดชั นีชีวัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลีPยนเพืPอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีPคาํ นวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีPมีอายุเกินหนึPงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยเู อสอิควิตีเพือการออม

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) รายชื อผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 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
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 0 ใน 1 ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/03/2022)
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