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กองทุนนีม้ีการแบ�งชนดิหน�วยลงทุนเป น 3 ชนดิ ได#แก� 
 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า : 

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค�า (KFGG-A) 
 

2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน : 

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFGG-I) 
 

3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป8นผล : 

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ป8นผล (KFGG-D) 
(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี) 

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลโกรท 

Krungsri Global Growth Fund 

รายงานประจําปI 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 2 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565 

 กองทุนรวม   KFGG 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG) ตั ,งแต่
วนัที. 2 กนัยายน 2564 ถึงวนัที. 31 สิงหาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที. 31 สิงหาคม 2565 ซึ.งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี , 

- KFGG-A จาํนวน 1,848.44 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 5.4206 บาท  
- KFGG-I จํานวน 9.16 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 5.4203 บาท 
และมีผลการดําเนินงานตั ,งแต่จดัตั ,งกองทนุ โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFGG-A ลดลงร้อยละ 45.79 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที.ลดลงร้อยละ 17.05  
- KFGG-I ลดลงร้อยละ 39.41 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที.ลดลงร้อยละ 12.79 

ภาวะการลงทนุในช่วงที.ผ่านมา 

ในรอบปีที.ผ่านมากองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 46.2% 
(ไม่นบัผลจากค่าเงิน) ปรับตวัลงมากกว่าหุ้นในกลุ่มอื.นโดยเปรียบเทียบจาก 1) มีสดัส่วนลงทนุในหุ้นเทคโนโลยีที.มีการเติบโตสงู ซึ.งได้รับ
ผลกระทบจากการใช้นโนบายการเงินเข้มงวดกว่าที.คาดของธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั.วโลก และ 2) การมีสดัส่วนในหุ้นเทคโนโลยีจีนซึ.ง
ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐบาล เป็นต้น โดยในช่วงปี 2564 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ (NAV) ของกองทนุมีการปรับตวั
เพิ.มขึ ,นทําจดุสงูสดุในรอบปีในเดือนตลุาคมตามการปรับตวัเพิ.มขึ ,นของดชันีตลาดทนุทั.วโลก จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื.อง 
ทั ,งฝั.งภาครัฐบาล และธนาคารกลางต่างๆ ทั.วโลก โดยเฉพาะนโยบาย QE (Quantitative Easing) เป็นต้น ก่อนมลูค่า NAV ของกองทนุ
จะปรับตวัลดลงต่อเนื.องหลงัจากนั ,น โดยทําจดุตํ.าสดุในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 และเคลื.อนไหวในกรอบ sideway ต่อเนื.อง จาก
ความกงัวลเรื.องการเติบโตของผลประกอบการ ผลกระทบจากการขึ ,นดอกเบี ,ยนโยบาย รวมทั ,งการ lockdown ในหลายมณฑลของจีน 

ณ สิ ,นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Consumer Discretionary 35.5% หมวด Information 
Technology 27.2% หมวด Health Care 18.4% และ หมวด Communication Services 12.5% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน เรามีมมุมองเป็นกลางต่อการลงทุนในระยะถดัไป โดยหุ้นที.กองทุนหลกัถือยงัคงได้รับผลกระทบต่อเนื.องจาก
ท่าทีที.เข้มงวดของธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั.วโลกในการปรับขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยนโยบาย รวมทั ,งนโยบาย Quantitative tightening (QT) 
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราเริ.มเห็นว่าตลาดมีการรับรู้ผลกระทบในประเด็นดังกล่าวไปพอสมควรแล้ว สะท้อน
จากมลูค่า NAV ของกองทุนหลกัที.เคลื.อนไหวในกรอบ Sideway แม้ธนาคารกลางทั.วโลกจะมีท่าทีเข้มงวดมากยิ.งขึ ,น นอกจากนี ,เราเริ.ม
เห็นสญัญาณที.เป็นบวกมากขึ ,นในฝั.งจีน จากการ lockdown ในหลายมณฑลที.ลดลงต่อเนื.อง รวมทั ,งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทั ,ง
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัเพื.อยบัยั ,งการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ โดยเป็นนโยบายที.สวนทางกบันโยบายของประเทศส่วนใหญ่
ทั.วโลก ซึ.งจะช่วยหนนุผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีจีนที.กองทนุถือได้ในระยะถดัไป 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลโกรท 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรีโกลบอลโกรท (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ซึ่งบริหารและจดัการโดย บริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ส าหรบัระยะเวลา วนัที่ 2 กันยายน 2564 ถึง วนัที่ 31 สิงหาคม 2565 และรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
7 กนัยายน 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 37,918,393.12 2.04

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,781,226.70 0.20

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 34,137,166.42 1.84

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,860,239,635.49 100.14

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,860,239,635.49 100.14

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (37,089,184.83)  (1.99)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (2,261,408.68)  (0.12)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (27,912,018.11)  (1.50)

             Rate AA-  (6,915,758.04)  (0.37)

อนืๆ  (3,466,553.78)  (0.19)

     ลูกหนี 2,175,020.48 0.12

     เจา้หนี  (3,433,524.30)  (0.19)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (2,208,049.96)  (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,857,602,290.00 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 325,876,502.80  (0.2478) 7 ต.ค. 2565  (4,604,055.13)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 91,382,623.80  (0.1244) 4 พ.ย. 2565  (2,311,702.91)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 454,039,947.00  (0.2604) 25 พ.ย. 2565  (4,837,262.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 398,560,580.00  (0.9320) 16 ก.ย. 2565  (17,313,305.05)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 65,150,154.50  (0.1134) 7 ต.ค. 2565  (2,106,516.43)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 94,091,259.00  (0.0844) 7 ต.ค. 2565  (1,568,337.39)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 90,129,378.00 0.0251 4 พ.ย. 2565 466,386.35

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 68,436,224.00  (0.0099) 4 พ.ย. 2565  (183,041.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 269,156,692.50  (0.1276) 16 ธ.ค. 2565  (2,369,941.49)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 60,435,460.80  (0.1144) 16 ก.ย. 2565  (2,125,916.36)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 95,972,191.00  (0.0169) 7 ต.ค. 2565  (313,900.23)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 93,519,012.40 0.0096 4 พ.ย. 2565 178,407.91

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(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)   19,888.25 0.9416

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   678.01 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 3,390.04 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 61.20 0.0029

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 24,017.50           1.1371

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ตั *งแต่วันที� 2 กันยายน 2564 ถงึวันที� 31 สิงหาคม 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565 

% 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 

(2 กันยายน 2564) 

KFGG-A -39.29% -0.38% -21.82% N/A N/A N/A N/A -45.79% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -18.65% -6.33% -11.97% N/A N/A N/A N/A -17.05% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 48.36% 39.58% 50.15% N/A N/A N/A N/A 41.60% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 19.77% 20.18% 20.75% N/A N/A N/A N/A 17.61% 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565 

% 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 

(5 ตุลาคม 2564) 

KFGG-I -39.29% -0.38% -21.82% N/A N/A N/A N/A -39.41% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -18.65% -6.33% -11.97% N/A N/A N/A N/A -12.79% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 48.37% 39.58% 50.15% N/A N/A N/A N/A 43.24% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 19.77% 20.18% 20.75% N/A N/A N/A N/A 18.15% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI ACWI Gross Total Return USD Index สดัส่วน 100% บริษัทจัดการจะใชด้ชันีชีว้ดั
ในสกุลเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Baillie Gifford Worldwide Long Term 

Global Growth Fund

2 2 4 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

25



ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 2 กันยายน 2564  ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั 

 

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 วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

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 สิงหาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา  
• KFGG-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 16.29%  (รอบระยะเวลาวันที่ 2 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565) 
• KFGG-I   (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 15.88% (รอบระยะเวลาวันที่ 5 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565) 
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/08/2022) 
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